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АНОТАЦІЇ 

 

Люльченко В. Г. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2021. 

Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти. 

У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти (організаційна ‒ організація 

навчального процесу на основі авторської моделі, упровадження ефективних 

форм і методів підготовки; методична ‒ створення навчально-методичної бази, 

реалізація потенціалу науково-педагогічного складу закладу вищої освіти; 

психолого-педагогічна ‒ мотивація навчальної  діяльності, формування системи 

знань, умінь і навичок під час підготовки, створення сприятливої психолого-

педагогічної атмосфери). 

Розроблено та апробовано в освітньому процесі структурно-функційну 

модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти, яка містить такі блоки та їх складники: методологічно-цільовий (мета, 

підходи, принципи), організаційно-процесуальний (етапи, форми, методи та 

технології), контрольно-оцінний (критерії, рівні, отриманий результат), які 

вказують на особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти під час освітнього процесу в закладах вищої освіти. 
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Обґрунтовано критерії готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти з їх показниками: мотиваційний (позитивна 

мотиваційна спрямованість на оволодіння професійною санітарно-гігієнічною 

компетентністю; вміння усвідомлювати свої потреби, інтереси, в санітарно-

гігієнічній культурі та її цінності; реалізація завдань, осмислення й оцінка умов, 

за яких відбуватимуться майбутні дії); когнітивний (обізнаність із понятійно-

термінологічним апаратом санітарно-гігієнічної культури інженера-педагога 

харчового профілю; обізнаність із методами та засобами формування професійної 

санітарно-гігієнічної культури інженера-педагога харчового профілю; обізнаність 

з особливостями та функціями професійної санітарно-гігієнічної діяльності 

інженера-педагога харчового профілю); діяльнісний (уміння організовувати та 

формувати санітарно-гігієнічну культуру; вміння підвищувати в учнів рівень 

санітарно-гігієнічної культури, моделювати та використовувати різних форми та 

методи санітарно-гігієнічної культури, здійснювати рефлексію санітарно-

гігієнічної культури). 

Враховано уточнені критерії та їх показники, охарактеризовано такі рівні 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів-професійно-технічної освіти: 

високий, достатній, середній та низький. 

Аналіз наукової літератури дав змогу уточнити сутність ключових понять: 

«санітарно-гігієнічна культура» (сукупність соціальних норм і цінностей, 

спрямованих на підвищення поінформованості людини в питаннях, пов’язаних з 

охороною здоров’я та профілактичного захворювань, що сформувалися за 

рахунок плідної праці людини над розвитком матеріального, технічного і 

духовного світу з мотивацією дотримання людиною системи здоров’язберігання), 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури» (досягнення поставлених цілей і завдань сучасної 

педагогічної стратегії з реалізацією освітнього процесу з оволодінням сучасних 
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гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових, професійно-

практичних та санітарно-гігієнічних знань для ефективного впровадження в 

професійну діяльність у закладах професійно-технічної освіти), «готовність 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культуру учнів закладів професійно-технічної освіти» (педагогічна підготовка, що 

реалізує поставлені цілі та завдання сучасного освітнього процесу закладу вищої 

освіти з глибоким розумінням факторів навколишнього середовища для 

формування відповідального ставлення як до власного здоров’я, так і до здоров’я 

оточуючих). 

Удосконалено форми, методи, засоби підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти. 

Подальшого розвитку набули міжпредметні зв’язки та впровадження в 

освітній процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів, вільного вибору 

дисциплін. 

До констатувального експерименту було залучено 295 здобувачів 

контрольної групи та 284 здобувачі – експериментальної напрямку підготовки 

015.21 Професійна освіта (Харчові технології), 579 здобувачів вищої освіти та 27 

викладачів. 

Діагностика стану готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів-

професійно-технічної освіти демонструє в здобувачів освіти низький рівень 

володіння знаннями про сутність санітарно-гігієнічної культури; у навчальних 

дисциплінах не передбачено вивчення тем, спрямованих на формування 

професійну санітарно-гігієнічну компетентності та оволодіння методиками 

зміцнення здоров’я; немає цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на 

отримання досвіду ведення професійної санітарно-гігієнічної саморегуляції і 

самокорекції; не використовуються санітарно-гігієнічні засоби, форми та методи 

для власного оздоровлення; не розроблено методики підготовки майбутніх 
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інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти, впровадження якої 

забезпечувало б їхню готовність до здоров’язбережувальної діяльності в закладах 

професійно-технічної освіти. 

Результати констатувального етапу експерименту демонструють низький 

рівень готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти, що спонукає до підвищення рівня готовності за рахунок упровадження 

визначених педагогічних умов. 

Перша педагогічна умова – забезпечення позитивної мотивації майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти через оновлення змісту 

фахових дисциплін на основі впровадження міжпредметних зв’язків із 

відповідним програмно-методичним забезпеченням – передбачала вплив на 

формування мотиваційного критерію і реалізується через створення оптимального 

освітнього процесу шляхом оновлення змісту фахових дисциплін «Фізіологія 

харчування», «Основи дієтичного та лікувального господарства», «Санітарія та 

гігієна закладів ресторанного господарства», «Методологічні засади професійної 

освіти», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» темами: «Гігієна розумової 

та трудової роботи молоді», «Громадська гігієна, особиста гігієна та гігієна 

харчування», «Попередження інфекційних захворювань і отруєнь», «Запобігання 

формуванню шкідливих звичок». Педагогічні умови реалізуювалися через лекції 

(лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-бесіди; лекції-дискусії; лекції-

конференції тощо). 

Друга педагогічна умова – упровадження дисципліни вільного вибору із 

застосуванням інноваційних форм та активних методів навчання – передбачала 

оновлення змісту дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура 

інженера-педагога харчового профілю» темами: «Організація роботи з охорони 

праці в закладах професійно-технічної освіти», «Планування та виконання заходів 
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з безпеки праці в закладах професійно-технічної освіти», «Теоретичні основи 

формування здоров’язберігаючого середовища в закладах професійно-технічної 

освіти», «Створення безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, кабінетах та 

лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти», «Характеристика 

параметрів виробничої санітарії» та ін. Під час реалізації другої педагогічної 

умови були застосовані активні методи: рольові та імітаційні ігри, моделювання 

педагогічних ситуацій, кейс-стаді і розв’язання професійно-педагогічних задач, 

робота у групах; ситуаційно-рольові, творчі, організаційно-діяльнісні, імітаційні, 

ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні проєкти; інноваційні форми: методичний 

семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, тренінги. 

Третя педагогічна умова – використання потенціалу виробничої практики 

для набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО – 

реалізувалася під час самостійно-результативного етапу у ході виробничої 

практики, в процесі якої практично застосовувалися знання, уміння, навички для 

самостійної, відповідальної та активної здоров’язбережувальної діяльності в 

закладах професійно-технічної освіти, набуті в ході першого та другого етапів. 

Здійснювалася організація та проведення санітарно-гігієнічного супроводу в 

ЗПТО з наступним аналізом отриманого досвіду, розробкою та впровадження 

власних проєктів, проведення бесід та демонстрування презентацій на санітарно-

гігієнічну тематику. Застосовано такі методи: конференція, проєкти, бесіда, 

рекомендації, презентації, доповіді, імпровізація, форми: тренінги, майстер-класи, 

рольове моделювання, інтелектуальний практикум. 

Апробація педагогічних умов під час формувального експерименту 

продемонструвала ефективність у підвищенні рівня готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів-професійно-технічної освіти. За результатами 

констатувального та формувального етапів експериментальної роботи виявлено 

зміну рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО у здобувачів 
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експериментальної групи із низького та середнього на достатній та високий, у 

контрольній – із низького та середнього переважно на середній. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти методики діагностування 

рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; оновленні змісту 

дисциплін «Фізіологія харчування», «Основи дієтичного та лікувального 

господарства», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», 

«Методологічні засади професійної освіти», «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» шляхом реалізації міжпредметних зв’язків; дисципліни вільного 

вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю» з 

відповідним навчально-методичним забезпеченням; укладанні методичних 

рекомендацій для цілеспрямованої підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю, що забезпечують результативність процесу формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; активізації самостійної роботи 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю для набуття санітарно-

гігієнічних знань та вмінь з метою їх застосування для формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти при викладанні нормативних навчальних дисциплін та 

дисциплін вільного вибору з підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю; у подальших дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. 

Розроблений критеріально-оцінний апарат можна рекомендувати педагогам для 

визначення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Ключові слова: готовність, підготовка, компетентність, санітарно-

гігієнічна культура інженерів-педагогів харчового профілю, інженер-педагог 

харчового профілю, модель, педагогічні умови, форми, методи. 
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ANNOTATION 

 

Liulchenko V. G. The training of the future engineer-pedagogues of the food 

profile in formation the healthy lifestyle of young people in vocational education 

institutions. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on obtaining the degree of a candidate of pedagogical sciences 

on a specialty 13.00.04 «Theory and methods of vocational education». – Uman State 

Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Unman, 2021. 

The dissertation is devoted to the actual problem of training future engineer-

pedagogues of food profile in the formation of sanitary and hygienic culture of students 

in vocational education institutions. The dissertation presents the results of theoretical 

generalisation and solution of the problem of training the future engineer-pedagogues of 

food profile in the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions. 

The relevance of the theme was proved, the state of its development was 

analysed. The nature of the notions «the training of the future engineer-pedagogues of 

the food profile in formation the healthy lifestyle of young people in vocational 

education institutions» and «the readiness of the engineer-pedagogue of food profile to 

form the sanitary and hygienic culture of students in vocational education institutions» 

were specified. It was carried out the historical-pedagogical and modern analysis of 

formation and development of sanitary-hygienic culture as a phenomenon of 

harmonious life of personality which is revealed through states, phenomena and 

processes of formation, preservation and strengthening of health. It was monitored the 

readiness of future engineer-pedagogues of food profile for the formation of sanitary 

and hygienic culture of students of vocational education institutions, which included an 

analysis of the training state and an experiment. 

There were defined the readiness criteria of future engineer-pedagogues of food 

profile for the formation of sanitary and hygienic culture of students of vocational 

education institutions and its indicators: (clear definition of the place of health in the 
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hierarchy of values, activity and motivational focus on success in professional activities, 

characteristics of mental properties and states of valeologically motivated personality of 

higher education seekers); cognitive (pedagogical, biological and hygienic knowledges, 

motives for obtaining professional-pedagogical and health-preserving knowledges; 

desire for self-education and its orientation on the realisation of sanitary and hygienic 

culture among students in terms of the vocational education institutions, the presence of 

the cognitive activity in health theory, and, in accordance with that, the knowledges 

system about formation, maintaining and strengthening the individual health; the ability 

to self-control and self-correction in the aspect of health protection of applicants for 

higher education); activity (gnostic, sanitary-hygienic, organisational-communicative 

and methodical skills, abilities, professional and personal qualities). Based on the 

defined criteria and indicators, the levels of readiness of future engineer-pedagogues of 

food profile to the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions were characterised: high, sufficient, medium, low.  

The pedagogical conditions of training the future engineer-pedagogues of food 

profile in the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions were justified for the first time in the dissertation (providing the 

positive motivation of the future engineer-pedagogues of food profile to the formation 

of sanitary and hygienic culture of students in vocational education institutions through 

the content updating of the professional disciplines based on the introduction of 

interdisciplinary links with the relevant program and methodological support; 

introduction of the subject of free choice with the use of innovative forms and active 

teaching methods; using the potential of industrial practice to gain experience in the 

sanitary and hygienic culture formation among the students of the vocational education 

institutions). 

The structural and functional model of training the future engineer-pedagogues of 

food profile to the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions is developed and tested in the educational process, which contain 

such blocks and their components as: methodological and target (purpose, approaches, 
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principles), organisational and procedural (stages, forms, methods and technologies), 

control and evaluation (criteria, indicators, levels, the obtained result), which indicate 

the peculiarities of training of the future engineer-pedagogues of food profile to the 

formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational education 

institutions during the educational process in higher education institutions. 

The effectiveness of pedagogical conditions was proved by the results of the 

formative experiment: the students of the experimental group showed higher readiness 

level of the future engineer-pedagogues of food profile to the formation of sanitary and 

hygienic culture of students in vocational education institutions in comparison with the 

control group. 

Keywords: readiness, training, competence, sanitary and hygienic culture of 

engineer-pedagogues of food profile, engineer-pedagogue of food profile, model, 

pedagogical conditions, forms, methods. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний розвиток українського суспільства впливає 

на ринок праці, який динамічно розвивається і потребує фахівців робітничих 

професій для різних галузей народного господарства та промисловості. За даними 

Міністерства соціальної політики України, 27,5 % здобувачів освіти надають 

перевагу професіям промисловості, 24,3 % – торгівлі й громадського харчування, 

22,2 % – сільського господарства, 11,3 % – будівництва, 9,9 % – транспорту та 

4,8 % – житлово-комунального господарства. Держава, прогнозуючи майбутній 

розвиток внутрішнього виробництва, вирішує одну з важливих потреб – 

забезпечення його висококваліфікованими й конкурентоздатними кадрами в 

галузі харчової промисловості. 

Євроінтеграційний напрям руху країни вимагає розширення ринку праці й 

потребує кваліфікованих фахівців саме харчової галузі, що пов’язано із 

розв’язанням актуальних проблем розвитку сучасної системи професійно-

технічної освіти в галузі харчових технологій шляхом удосконалення освітнього 

процесу. До цього спонукає законодавча база України, а саме Закони України 

«Про освіту» (2017 р.), «Про професійно-технічну освіту» (1998 р., зі змінами в 

2018 р.), «Про вищу освіту» (2014 р., зі змінами, внесеними 2018 р.) і 

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції у 

Європейський освітній простір (2004 р.), Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні до 2021 року (2013 р.) тощо. 

Успішне вирішення проблеми підготовки кваліфікованих працівників 

харчової галузі в закладах професійно-технічної освіти (ЗПТО) можливе завдяки 

формуванню нової генерації інженерів-педагогів харчової галузі. 

Проблему підготовки інженерів-педагогів харчового профілю до 

професійної діяльності розглядають науковці з різних позицій, а саме: 

вдосконалення системи професійної підготовки в закладах вищої освіти 

(В. Андрущенко, О. Біда, І. Зязюн, І. Карпюк, О. Коберник, О. Коваленко, 

Т. Кочубей, С. Сисоєва, С. Совгіра та ін.); розкриття особливостей професійної 
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освіти в Україні та за кордоном (І. Бiлецька, Н. Коляда та ін.); відбір і 

структурування змісту підготовки майбутнього інженера-педагога з урахуванням 

сучасних вимог до особистості й діяльності інженерно-педагогічного працівника 

(І. Андрощук, С. Артюх, В. Бакатанова, С. Батишева, Р. Гуревич, О. Кириченко, 

Н. Ничкало, В. Радкевич, А. Сейтешева, О. Торубара та ін.); обґрунтування змісту 

професійної діяльності інженера-педагога (В. Баталова, О. Ганопольський, 

Е. Зеєр, С. Ткачук та ін.). Науковці довели, що впровадження інтерактивних 

педагогічних технологій при підготовці інженерів-педагогів в закладах вищої 

освіти сприяє розвитку в здобувачів креативності, ініціативності, творчості, 

самостійності та створює умови для суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час фахової 

підготовки. 

Окремих аспектів проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 

торкалися, зокрема процесу професійно-педагогічної підготовки інженера-

педагога (М. Бивалькевич, Н. Брюхова, Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. Тархан та ін.); 

питань удосконалення підготовки майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю в закладах вищої освіти (Н. Волкова, Н. Дубова, О. Коваленко, 

С. Сердюкова (О. Сердюкова) та ін.); проблем формування компетентності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (К. Власенко, Ю. Гвоздецька, 

І. Дрозіч, Н. Недосєкова, О. Сердюкова, І. Філімонова та ін.); проблем 

використання педагогічних засобів для формування професійної компетентності 

(І. Бех, В. Васенко, Е. Врублевська, Корінна, Г. Чирва, С. Ящук та ін.); 

упровадження педагогічних умов для формування санітарно-гігієнічної 

компетентності (О. Горай, А. Ільченко, А. Сук та ін.). Дослідники акцентують 

увагу на потребі підвищення рівня підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в 

закладах вищої освіти. 

Дослідження, присвячені різним аспектам підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю, уможливлюють зробити висновок про те, що 

важливим складником педагогічної діяльності інженерів-педагогів є збереження 
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здоров’я вихованців ЗПТО при отриманні освіти в галузі харчових технологій. 

Однак у педагогічній науці залишається недостатньо розробленою проблема 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Аналіз наукової літератури та практики підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО дав змогу виявити такі суперечності між: 

– необхідністю підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО та 

відсутністю системного вивчення цієї проблеми; 

– потребою вищої школи в удосконаленні підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО та недостатньою розробленістю науково-обґрунтованого 

теоретичного, програмно-змістового й методичного забезпечення цього процесу; 

– важливістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО та низьким 

рівнем реальної їх готовності до її здійснення. 

Отже, актуальність проблеми, викликана вищевказаними суперечностями, її 

складність і поліаспектність, недостатня розробленість у теорії й практиці 

зумовили вибір теми дослідження – «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблему 

досліджено відповідно до основних напрямів та завдань наукової теми кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту «Формування компетентного вчителя в 

умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» 

(державний реєстраційний номер 0111U007536) та теми «Актуальні проблеми 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі» 

(державний реєстраційний номер 0111U007545) кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету 
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імені Павла Тичини. Тему дисертації затвердила вчена рада Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 

31.10.2016 р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти. 

Гіпотеза дослідження. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти буде більш ефективною при дотриманні таких 

педагогічних умов: забезпеченні позитивної мотивації майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти через оновлення змісту фахових дисциплін 

на основі впровадження міжпредметних зв’язків із відповідним програмно-

методичним забезпеченням; упровадженні дисциплін вільного вибору із 

застосуванням інноваційних форм та активних методів навчання; використанні 

потенціалу виробничої практики для набуття досвіду формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Відповідно до мети та гіпотези визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати ступінь розробленості проблеми в сучасній педагогічній 

науці, уточнити сутність ключових понять дослідження. 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні готовності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування в учнів ЗПТО 

санітарно-гігієнічної культури. 

3. Розробити та апробувати структурно-функційну модель підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування в учнів ЗПТО 

санітарно-гігієнічної культури. 

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні 

умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування в учнів ЗПТО санітарно-гігієнічної культури. 
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Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО. 

Методи дослідження. Для перевірки гіпотези та реалізації поставлених 

завдань дослідження використано такі методи: теоретичні – аналіз та синтез 

наукових джерел, що дало змогу визначити мету, об’єкт, предмет дослідження, 

сформулювати завдання та уточнити сутність понять; моделювання з метою 

розробки структурно-функційної моделі підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний 

етапи) для виявлення результативності експериментальної роботи; статистичні – 

методи математичної статистики (статистична обробка показників, виявлення 

їхньої вірогідності та достовірності), для кількісного та якісного аналізу 

експериментальних даних та визначення достовірності отриманих результатів; 

емпіричні – педагогічне спостереження-дослідження, бесіди, анкетування, 

тестування, опитування з метою виявлення рівнів готовності інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в 

професійній діяльності. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу 

проведено на базі Національного університету «Чернігівський колегіум»  

імені Т. Г. Шевченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди, Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. 

На різних етапах у дослідженні брали участь 579 здобувачів вищої освіти 

контрольної й експериментальної груп та 27 викладачів закладів вищої освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше розроблено структурно-функційну модель підготовки майбутніх 
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інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури в учнів закладів професійно-технічної освіти, яка охоплює такі блоки: 

методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), організаційно-процесуальний 

(етапи, форми, методи, технології, педагогічні умови), контрольно-оцінний 

(критерії, показники, рівні, діагностичний інструментарій, результат); 

обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 

(забезпечення позитивної мотивації майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти через оновлення змісту фахових дисциплін на основі 

впровадження міжпредметних зв’язків із відповідним програмно-методичним 

забезпеченням; упровадження дисциплін вільного вибору із застосуванням 

інноваційних форм та активних методів навчання; використання потенціалу 

виробничої практики для набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО); 

уточнено сутність ключових понять дослідження – «підготовка майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти», «готовність майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО»; визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний), показники та рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 

(високий, достатній, середній, низький); 

удосконалено змістове наповнення освітнього процесу підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю «Професійна освіта (Харчові технології)»; 

подальшого розвитку набули наукові знання про санітарно-гігієнічну 

культуру учнів ЗПТО, зміст, форми і методи підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти методики діагностування 
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рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; оновленні змісту 

дисциплін «Фізіологія харчування», «Основи дієтичного та лікувального 

господарства», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», 

«Методологічні засади професійної освіти», «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» шляхом реалізації міжпредметних зв’язків; дисципліни вільного 

вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю» з 

відповідним навчально-методичним забезпеченням; укладанні методичних 

рекомендацій для цілеспрямованої підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю, що забезпечують результативність процесу формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; активізації самостійної роботи 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю для набуття санітарно-

гігієнічних знань та вмінь з метою їх застосування для формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти при викладанні нормативних навчальних дисциплін та 

дисциплін вільного вибору з підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю; у подальших дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. 

Розроблений критеріально-оцінний апарат можна рекомендувати педагогам для 

визначення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 24/15-820 від 

16.06.2020), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка № 1140/01 від 17.07.2020), Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка № 23 від 27.05.2020), 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди (довідка № 393 від 07.07.2020). 

Особистий внесок автора. У публікаціях «Періодизація розвитку гігієни в 

контексті формування санітарно-гігієнічних норм для закладів професійно-
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технічної освіти» (у співавторстві з Т. Кочубей, 2018) висвітлені періоди 

формування санітарно-гігієнічної культури з урахуванням загальнолюдського та 

науково-технічного розвитку (внесок автора – 62 %); «Теоретичні засади 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до професійної 

діяльності» (у співавторстві з Т. Кочубей, 2018) розкрито основні теоретичні 

засади підготовки  майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (внесок 

автора – 72 %); «Сутність поняття «професійна санітарно-гігієнічна 

компетентність майбутнього інженера-педагога харчового профілю»» (у 

співавторстві з Т. Кочубей, 2019) узагальнено підходи до визначення поняття 

«професійна санітарно-гігієнічна компетентність майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю» (внесок автора – 65 %). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дослідження представлено в доповідях та повідомленнях на науково-

практичних конференціях різного рівня: міжнародних: «Сучасні тенденції 

розвитку освіти й науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова – 

Ужгород – Дрогобич, 2018); «Актуальні проблеми технологічної, професійної 

освіти, культурології та дизайну» (Полтава, 2018); «Наука ІІІ тисячоліття: 

пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 2018); «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2018); «Інноваційні наукові 

дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук» (Київ, 2019), «Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: діалог 

культур як чинник інтеграції» (Херсон, 2019), «Психологія та педагогіка ХХІ 

століття: перспективи та пріоритетні напрямки досліджень» (Київ, 2019); 

«Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки та 

психології» (Харків, 2020); всеукраїнських: «Актуальні проблеми організації та 

вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту у вищих навчальних закладах» (Євпаторія, 2013); «Актуальні 

проблеми сучасної науки та наукових досліджень» (Вінниця, 2014); «Актуальні 

проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи» (Умань, 
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2015; 2017); «Актуальні питання гуманітарних наук» (Дрогобич, 2017); 

«Формування здоров’язбережувальної компетентності сучасної молоді: реалії та 

перспективи» (Полтава, 2017). 

Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедр педагогіки та 

освітнього менеджменту і професійної освіти та технологій за профілями 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

(2016–2020). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 12 публікаціях 

автора (9 ‒ одноосібних), із них: 7 статей відображають основні наукові 

результати (1 – у зарубіжному фаховому виданні), 4 – апробаційного характеру,  

1 – додатково відображає результати дисертації. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (257 найменувань, 

з них – 5 іноземною мовою), 10 додатків на 37 сторінках. Загальний обсяг роботи 

становить 263 сторінки, з них 189 сторінка – основний текст. Робота містить 

5 рисунків, 12 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ  

ДО ФОРМУВАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

1.1. Стан розробленості проблеми дослідження в науковій літературі 

 

На сучасному етапі розвитку України одним з головних питань є 

удосконалення харчової галузі, для якої необхідні висококваліфіковані інженери-

педагоги харчового профілю з володінням знань та вмінь професії, з 

пріоритетністю до збереження духовних, моральних, естетичних і гуманістичних 

цінностей, з творчими здібностями до удосконалення, упровадження інноваційних 

технологій у навчально-виробничий процес. Оптимальним шляхом забезпечення 

динамічних потреб суспільства у висококваліфікованих інженерах-педагогах 

харчової галузі є застосування компетентнісного підходу під час їх підготовки у 

вищій педагогічній школі. У зв’язку з цим забезпечення якості вищої освіти є 

актуальною теоретичною та прикладною проблемою професійної педагогіки. 

Крім того, завдання вищої освіти – не просто дати майбутньому фахівцеві певний 

комплекс необхідних теоретичних знань і навичок, й сприяти розвитку його 

особистісних якостей, формування основ для подальшого професійного 

самовдосконалення [203, с. 157]. 

Професійна підготовка полягає у створенні умов для оволодіння людиною 

знаннями і навичками у сфері професійної діяльності, виховання соціально-активної 

особистості, яка у своєму житті керується загальнолюдськими (честь, совість, 

людська гідність, справедливість) та культурно-національними (працелюбність, 

волелюбність, толерантність), задоволенні нагальних і перспективних потреб 

виробництва у кваліфікованих фахівцях, рівень підготовки яких відповідав би 

вимогам науково-технічного, соціального прогресу, які були б професійно 

мобільними, мали б різнобічні професійні й загальноосвітні знання, уміння та 

навички [51, с. 17]. 
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Основним завданням інженерно-педагогічної освіти, відповідно до національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012‒2021 рр., є «забезпечення підготовки 

педагогічних працівників за спеціальністю 015 Професійна освіта (за профілем) 

для системи професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

бакалавра і магістра з присвоєнням кваліфікацій майстра виробничого навчання, 

викладача практичного навчання за відповідною галуззю виробництва або сферою 

обслуговування, інженера-педагога та викладача дисциплін професійно-теоретичної 

підготовки у відповідній галузі виробництва або сфері обслуговування» [175]. 

Підготовка висококваліфікованих інженерно-педагогічних кадрів для закладів 

професійно-технічної освіти має суспільно-державне значення, її мета полягає в 

забезпеченні підвищення якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів  

[60, с. 203]. 

Посилення уваги до якості підготовки інженерно-педагогічних кадрів 

зумовлено низкою причин, зокрема реалізацією стратегії навчання «впродовж 

всього життя», яка створює оптимальні умови людині для професійної та 

особистісної самореалізації, та необхідністю забезпечення конкурентоспроможності 

європейської економіки в умовах економічної глобалізації, що вимагає 

підвищення мобільності й конкурентоспроможності робочої сили через якісну 

їхню підготовку [246, с. 34]. 

Формування змісту вищої професійно-технічної освіти України розпочалося 

з прийняттям «Концепції професійно-технічної освіти України» (1991 р.). 

Постійно удосконалюється національний шлях розбудови професійно-технічної 

освіти та триває її адаптація до ринкової економіки. Над цією проблемою 

працюють науковці, О. Браславська [25], Е. Зеєр [92], О. Коваленко [104], 

В. Лєдньов [137], В. Луговий [147], Н. Ничкало [207], О. Олейникова [182], 

О. Щербак [247] та ін., які виявили сутність саме інженерно-педагогічної  

освіти як самостійного профільного різновиду вищої освіти, що потребує 

міждисциплінарного підходу врахування результатів попередніх досліджень. 

Підвищення якості професійної підготовки, проблемами модернізації вищої 

професійної освіти та над проблемою загальної готовності майбутніх інженерів-
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педагогів у системі вищої освіти здійснили дослідження науковці К. Власенко 

дотриманням позиції, що інженерно-педагогічна освіта – це галузь, призначена 

для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів-професіоналів 

для закладів професійно-технічної освіти [129, с. 101]. Мета інженерно-педагогічної 

освіти полягає в задоволенні потреб суспільства у висококваліфікованих інженерно-

педагогічних кадрах, здатних виконувати прогностичні, методичні, навчальні, 

контрольно-діагностичні, наукові, виробничо-технічні, організаційні та виховні 

функції. Зважаючи, що основне призначення інженера-педагога – освітянська 

діяльність, велике значення мають також світоглядні та громадські його якості. 

Проблемі покращення якості та підвищення ефективності підготовки 

інженерів-педагогів у системі вищої освіти приділяли увагу багато педагогів-

дослідників. Так науковці В. Баталов [26], А. Беляєва [11], Н. Брюханова [26], 

Ю. Гвоздецька [42], Б. Гершунський [45], Р. Гуревич [55], Е. Зеєр [83], І. Зязюн 

[87], Е. Калицький [93], І. Каньковський [93], Д. Коваленко [106], М. Козяр [107], 

М. Ожга [181], О. Олейникова [182], С. Хоменко [235], М. Цирельчук [238], 

О. Щербак [246] та ін. вказують на складові особистості інженера-педагога, які 

відображені в кожному з дидактичних складників професійної педагогічної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Дослідники М. Бивалькевич [19], 

Н. Брюхова [28], В. Герасимчук [44], Н. Ничкало [177], В. Радкевич [198], 

Л. Тархан [223], стверджують, що нинішній етап історичного розвитку України 

пов’язаний з вирішенням проблем інженерно-педагогічної освіти висвітлено 

професійно-педагогічну підготовку інженерів-педагогів. Сьогодні відбувається 

переорієнтація всього освітнього процесу закладу вищої освіти. На чільне місце 

виходить не формальний процес навчання та його організація, а запити ринку 

праці, замовників кадрів. При визначенні цілей і завдань освітнього процесу 

закладів вищої освіти з підготовки інженерно-педагогічних кадрів головним 

чинником повинна бути не внутрішня технологія підготовки у закладах вищої 

освіти, а можливості й потреби профтехсистеми і виробництва. Тож необхідно 
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встановити взаємозв’язок між закладом вищої освіти та закладом професійно-

технічної освіти, розширити зв’язки з виробництвом і науковими закладами, 

створити інтегровані науково-методичні об’єднання, провести активізацію 

наукових і маркетингових досліджень, налагодити підтримку з боку державними 

органами. Метою таких дій буде вирішення ряду основоположних питань, як-то: 

розробка законодавчої бази та впровадження системи працевлаштування 

випускників закладів вищої освіти; розробка механізму постійного перегляду та 

вдосконалення профілів підготовки кадрів; розробка елементи ступеневої 

підготовки кадрів для закладів професійно-технічної освіти та встановлення 

відповідності кваліфікацій вищої освіти посадам працівників закладів професійно-

технічної освіти; перегляд стандартів вищої освіти, змісту та технологій навчання 

майбутніх педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог педагогічної, 

інженерної, галузевої освіти та Болонського процесу. 

Головна мета підготовки інженера-педагога, на думку А. Стонога [214], 

полягає в зацікавленості здобувачів освіти до вивчення дисциплін з повним 

засвоєнням матеріалу, для формування професійного іміджу. Надбання 

позитивного професійного іміджу посприяє встановленню контактів з аудиторією, 

утвердженню викладача як авторитетної особистості, яка своїм прикладом, 

знаннями та поведінкою позитивно впливатиме на молоде покоління. 

Дослідник Б. Адабашев вважає, що пріоритетним напрямом професійної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів для роботи в закладах професійно-

технічної освіти повинна стати передача наступним поколінням культурного 

досвіду людства для духовного розвитку особистості [1, с. 57]. За Р. Чакеновою, 

інженер-педагог – це одночасно викладач і вихователь, який повинен володіти 

високим індексом освіти; широким профілем педагогічної спеціалізації; певною 

робітничою професією; зрілістю особистості вихователя робочої зміни [195, с. 21]. 

Професійна підготовка фахівця в системі вищої освіти здійснюється 

відповідно до вимог, що формують кваліфікацію майбутніх інженерів-педагогів з 

раціональним поєднанням психолого-педагогічного, інженерно-технічного, 

виробничо-технологічного й інформаційного компонентів у єдину систему 
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підготовки. Це свідчить про певні відмінності у професійній підготовці інженера-

педагога та підготовці фахівців суто педагогічних або технічних спеціальностей. 

В. Кулешова [130] звертає увагу на особливості інженерно-педагогічної підготовки з 

їх розподілом відповідно до діяльності в закладах професійно-технічної освіти, це 

особливості предметно-технологічного характеру, які пов’язані зі специфікою 

предмета діяльності, її змістом та технологією; особливості, пов’язані з 

організаційно-матеріальними умовами (система умов і форм організації 

навчального процесу); особливості, що стосуються суб’єктів діяльності – 

інженерів-педагогів (відмінність у досвіді, знаннях, уміннях, психічних процесів, 

рівня креативності та ін.). 

Відповідно до вимог інноваційного розвитку України та вимог системи 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, 

науковець Т. Яковенко [250] сформулювала загальні вимоги до процесу підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів. Що становить собою цілісну інтегративну 

професійно-педагогічну діяльність, що характеризується концептуальністю, 

технологічністю, інноваційністю з урахуванням соціокультурного оточення. 

На думку Д. Гельфанова, інженерно-педагогічна освіта є специфічним 

різновидом вищої освіти, у ній інтегрується вища технічна і спеціальна 

гуманітарна освіта. Специфіка інженерно-педагогічної освіти зумовлює, з одного 

боку, необхідність засвоєння інженерних знань, а з іншого – здатність 

використовувати ці знання з педагогічною метою. При цьому здобувач освіти має 

бути орієнтований на майбутню педагогічну діяльність у системі закладів 

професійно-технічної освіти [43, с. 134]. Професійна підготовка інженера-

педагога передбачає формування відповідних інженерно-педагогічних знань, 

необхідних для професійної педагогічної діяльності майбутніх інженерів-

педагогів у системі закладів професійно-технічної освіти. Педагогічні знання 

формуються на основі існуючих компонентів змісту професійної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів, а саме: творчому, методологічному, проектувальному, 

гностичному, комунікативному, науковому [144, с. 18]. Ці компоненти фахової 

підготовки інженера-педагога розкриваються і конкретизуються у процесі 
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вивчення циклу фахової підготовки з формуванням відповідних професійних 

знань, вмінь і навиків тобто певної професійної компетентності. 

Науковець Є. Громов дотримується позиції, що одним із важливих чинників 

системи підготовки майбутнього інженера-педагога є досягнення педагогічної 

спрямованості, одного із засобів формування професійних знань, умінь і навичок 

майбутніх інженерів-педагогів, і загальної мети професійної підготовки фахівців. 

«Педагогічна спрямованість» і «професійна спрямованість» – поняття, які 

взаємопов’язані та взаємодоповнювані. Останнє в науковій літературі визначають 

як використання під час вивчення будь-якої загальноосвітньої дисципліни 

елементів майбутньої професійної діяльності [52, с. 115]. Оскільки педагогічна і 

професійна спрямованості мають подібні значення, то під час підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів ці поняття не розрізняємо. 

Педагогічна спрямованість має дві відмінні, взаємопов’язані складові: 

властивість або якість особистості, шо визначає прагнення особистості стати, 

бути й залишатися педагогом, допомагає їй переборювати перешкоди і труднощі у 

своїй роботі; властивість навчального процесу. 

У цьому випадку педагогічна спрямованість або тотожна професійній 

спрямованості навчального процесу, або є її частиною, або ці властивості не 

пов’язані. У педагогічному закладі вищої освіти під час підготовки інженера-

педагога педагогічна спрямованість є компонентом професійної спрямованості. 

Це пов’язано з тим, що суб’єктом навчання є здобувач освіти як майбутній 

фахівець інженерно-педагогічного спрямування, у професійній діяльності якого 

закладено психолого-педагогічну та інженерну підготовку [52, с. 116]. Оскільки 

суб’єктом діяльності є інженер-педагог, то його основним характеристиками є 

професійна спрямованість, професійна компетентність і професійно значущі риси 

особистості (табл. 1.1). Професійна спрямованість, відповідно, містить професійний 

інтерес, потреби і самовизначення, які проявляються в усвідомленому бажанні 

викладача заздалегідь уявити результат своєї діяльності й оптимізувати способи 

його отримання, а результат такої підготовки передбачає формування професійної 

компетентності. 
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Таблиця 1.1 

Узагальнена характеристика професійної спрямованості  

особистості інженера-педагога 

Підструктури 

професійної 

спрямованості 

Характеристика основних  
рис особистості Способи формування 

Професійні 
Інтерес 

Усвідомлене бажання заздалегідь 

уявити продукт і результат власної 

діяльності й перевірити його на 

практиці. 

Проведення показових пробних занять. 

професійні 
потреби 

Усвідомлене розуміння необхідності 
ретельної попередньої підготовки 

до занять, оптимізації діяльності 

викладача й здобувачів освіти в 

умовах роботи закладу вищої освіти. 

Здійснення дидактичного проектування, 

виконання завдань, роз’яснення, переко-
нання, демонстрація. 

Професійне 
самовизначення 

Пошук шляхів побудови власної 

педагогічної системи подолання 

суперечностей між потребою здо-
бути авторитет і браком технічних і 

педагогічних компетенцій. Працьо-
витість, комунікабельність здатність 
до самооцінки і самоаналізу, пізна-
вальний інтерес. 

Розвиток працьовитості, комунікабельно-
сті, самосвідомості, здібностей самоаналізу 
шляхом передання певних завдань з 

відповідними коментарями. Розвиток 

пізнавального інтересу шляхом вирішен-
ня комплексу проблемних завдань. Обго-
ворення результатів проведення занять, 

написання творчих робіт, рефератів. 
Самооцінка діяльності на практиці. 

 

Професійна компетентність являє собою особистісні якості працівника, які 

характеризують його вміння приймати оптимальні рішення і здатність ефективно 

їх реалізовувати в конкретній сфері практичної діяльності для отримання 

суспільно визнаного результату. Так, Н. Креденець [127] та Н. Дубова [64] вказує, 

що процес навчання повинен бути зорієнтований не на просте кількісне 

накопичення теоретичних знань і практичних умінь здобувача освіти, а на якісне 

вдосконалення його особистості, на формування в нього певних якостей, 

активного ставлення до себе та навколишнього оточення. Саме досягнення цих 

цілей і передбачає формування компетентного фахівця під час його підготовки в 

закладах вищої освіти. Така цільова установка може бути реалізована як 

дидактична система підготовки фахівця через дотримання принципів навчання, 

які виступають як єдине ціле, відображаючи певну концепцію. При цьому 

загальнодидактичні принципи, залишаючись актуальними, доповнюються 

специфічними, характерними для компетентнісного підходу. 
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Компетентнісний підхід (лат. сompetentis – належний, відповідальний) 

передбачає аксіологічні, мотиваційні, рефлексивні, когнітивні, операційно-

технологічні та інші результати навчання, які відображають не тільки знання, 

уміння і навички, а й досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності [178, 

с. 245]. Серед них важливими, на думку Н. Креденець, є такі: які цільові 

орієнтири, структуризація змісту і методики викладання навчальної дисципліни, 

побудова навчального процесу, інтеграція технічного та гуманітарного знання,  

а також послідовністю етапів підготовки фахівців, виключення існуючої 

інструментальної функції для підготовки до праці, професії, сімейного життя, 

сприйняття мистецтва тощо з перетворенням у сферу соціальну, що має цільову 

спрямованість [163, с. 39]. 

Нам імпонує думка О. Крокошенка, про те, що поняття «інженер-педагог» 

позначає особу з вищою інженерно-педагогічною освітою, яка на професійній 

основі займається розвивально-виховною, навчально-виробничою та техніко-

технологічною діяльністю [195, с. 21]. 

Науковець І. Васильєв [126] окреслив у вигляді блоків перелік вимог до 

інженера-педагога, який працюватиме в системі закладів професійно-технічної 

освіти. Це соціально-економічний блок – інженер-педагог повинен знати 

відомості про галузі народного господарства, потребу в кадрах, географію 

професії, типи організації підприємства, форми організації праці; виробничий 

блок – володіти даними про місця роботи, засоби, мету та об’єкт праці, основні 

операцій (типові завдання діяльності) у сфері навчання, виховання, а також 

професійними компетентностями – виховання і спеціальна інженерна підготовка; 

санітарно-гігієнічний блок – розкриває ступінь важкості і напруженості праці, 

статеві та вікові обмеження, режим роботи і відпочинку, змінність роботи, 

завантаженість аналізаторів, несприятливі чинники, медичні протипоказання; 

індивідуально-психологічний блок – розкриває особливості фахівця: характеризує 

нейродинаміку, добову біоритміку, психомоторику, сенсорно-перцептивну сферу, 

пам’ять, увагу, мислення, інтелект, емоційно-вольову сферу інженера-педагога; 

підготовка кадрів – інформація для абітурієнта, майбутнього здобувача освіти 
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системи інженерно-педагогічної освіти, про тип закладу освіти, термін навчання, 

необхідні компетентності, які будуть сформовані в нього на базі основної і повної 

середньої школи або на базі вищої (інженерної) освіти, а також перспективи 

професійного зростання майбутніх інженерів-педагогів [195, с. 21]. 

Дослідник І. Каньковський [95], указує, що діяльність інженера-педагога 

творча, адже вона поліфункціональна, широкопрофільна, інженер-педагог знає 

способи вирішення конкретних виробничих завдань та вміє користуватися цими 

знаннями. Готувати до такої діяльності у закладі вищої освіти потрібно на основі, 

взаємозв’язку психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін, де цей взаємозв’язок 

розглядається як творче освоєння здобувачами освітньої професійної діяльності, 

якісного взаємопроникнення навчального матеріалу (знань, умінь) цих дисциплін, 

розвиток творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів. В. Федоров зосередився 

на методології організаційно-педагогічних засад професійної підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів та розробив такі підходи: системний – уможливлює розгляд 

інженерно-педагогічної освіти з позиції цілісної системи і складових її 

компонентів у розмаїтті їх зв’язків і відносин; діяльнісно-особистісний – 

детермінує провідну роль різних форм суспільної діяльності у формуванні та 

розвитку цілісної особистості інженера-педагога, та визначає, що суб’єктом будь-

якої діяльності в соціальних системах є вільна людина; інтегративно-цілісний – 

передбачає розгляд освітніх систем як сукупностей, що органічно поєднують 

процесуальні та результативні складові і тим самим уможливлює управління 

ними на основі програмно-цільової орієнтації; управлінсько-технологічний – 

зумовлює впровадження найважливіших положень теорії управління соціальними 

системами та педагогічного менеджменту; кібернетичний – спрямований на 

використання методів формалізації, абстрагування й узагальнення при розв’язанні 

завдань функціонування і розвитку системи інженерно-педагогічної освіти, а 

також застосування загальних законів і принципів управління педагогічними 

процесами; кваліметричний підхід – орієнтує на кількісну оцінку якості освітніх 

систем і процесів різними прийомами та способами; ситуативний – передбачає, 

що організація не може мати лише якусь одну усталену структуру, що відповідає 
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її цілям, зовнішнім вимогам та умовам [231, с. 68]. 

Як зазначають М. Матушкіна та І. Столбова [169], для опису ознак прояву 

компетентності інженера-педагога необхідно використати таксономію цільових 

результатів освіти. Цей спосіб опису компетентності дозволить зберегти традицію 

фундаментальності освіти, що пов’язано з модернізацією сучасної освіти. 

Когнітивні і діяльнісні складові компетентності легко укладаються в компетенцію 

опису та легко піддаються вимірюванню, а мотиваційно-ціннісні і рефлексійно-

оціночні складові компетентності, які пропонують багато науковців, неможливо 

виміряти. Вони формуються на основі технологій успішної діяльності і 

багаторазово пропонованих завдань з напрацювання алгоритмів дій. Оцінити ці 

складові можливо, лише описавши по факту виконання завдань, а тому описати їх 

можна за допомогою початкових проявів компетентності. На думку авторів, 

діяльність педагогів та здобувачів освіти повинна бути зосереджена на 

формуванні компетентностей – фізіологічно-оздоровчої, культурологічної, психо-

логічної, суспільно-правової, нормативно-етичної, соціологічної, комунікативної, 

комунікаційної, загально-наукової, когнітивної, ергономічної, статистичної, 

рефлексійної, технічної, технологічної, кваліметричної, діагностичної, експертної, 

логістичної, планово-економічної, конструкторської та методичної. Знання, 

уміння та навички, що сприятимуть формуванню цих компетентностей у 

майбутніх інженерів-педагогів, описуються відповідними ознаками та є 

оптимальними структурними компонентами підготовки. [95, с. 64]. 

О. Скібіна вважає, що професійна компетентність інженера-педагога будь-

якого профілю підготовки, яка здійснюється в конкретній професійній сфері та 

структурована як інтегративна якість особистості, повинна містити навчальні 

функції, а саме пізнавально-гносеологічні, що дозволяє поєднувати дослідження, 

системно описувати й пояснювати проблеми інженерно-педагогічної освіти, які 

виникають з позицій сучасної науки та враховувати сучасні знання для 

ефективного формування й залучення творчого потенціалу людини в інтересах 

професії й задоволення комплексу її потреб; регулятивні – виконувати роль 

внутрішньої детермінанти суб’єкта, що обумовлює системний, упорядкований і 
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цілеспрямований характер формування, розвитку й оптимального залучення його 

потенціалу та найбільш яскраво виявляється в організації навчально-виховного 

педагогічного процесу; інваріантна – означає просування людини до особистих 

вершин розвитку й самореалізації у творчу професіоналізацію; інтегративна – 

забезпечує цілісність процесу розвитку й використання людиною іноваційно-

акмеологічної культури з особистою продуктивністю [209, с. 154]. 

Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх інженерів-педагогів у 

харчовій галузі спрямований на підвищення якості їх готовності до професійної 

діяльності. Компетентність таких фахівців, як стверджує Н. Волкова, повинна 

полягати в когнітивній, креативній, організаційно-діяльнісній характеристиці. 

Вона визначила три основні функції компетентнісного підходи: методологічну, 

яка передбачає креативність мислення, здатність виконувати організуючу роль в 

отриманні нових знань, переструктуруванні і моделюванні раніше набутих знань 

для вирішення професійних проблем; аналітичну, яка забезпечує формування 

аналітичних здібностей, умінь розпізнавання, діагностики та проектування; 

навчальну, що спрямовує на оволодіння методикою, технологією, стратегією і 

тактикою професійної діяльності [37]. 

Н. Волкова також вказує на необхідність використання різних педагогічних 

технологій для викладу навчального матеріалу, формування готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до нестандартного вирішення навчальних 

проблем, формування компетентності та рефлексивних здібностей. Дидактичні 

технології забезпечують не лише реалізацію компетентнісного підходу до 

професійної підготовки інженерів-педагогів у харчовій галузі за допомогою 

різноманітних форм і способів стимулювання їхніх інтелектуальних рішень, а й 

розвиток реактивних здібностей майбутніх фахівців. Результатом використання 

цих технологій є розвиток професійних компетентностей і подальше 

вдосконалення креативних здібностей майбутніх інженерів-педагогів. 

Компетентнісний підхід до організації професійної підготовки дає змогу 

усунути проблему, яка існує в навчальній практиці, між передачею необмеженого 

обсягу знань викладачем і оволодінням здобувачами освіти вміннями діяти за 
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зразком на шкоду емоційно-ціннісному ставленню до досліджуваного матеріалу. 

Н. Недосєкова, досліджуючи формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів під час виробничої практики, виділила когнітивний, 

діяльнісний та мотиваційний критерії сформованості готовності до професійної 

діяльності студентів. Визначені критерії характеризують рівень розвитку 

узагальнених професійних умінь майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю [176, с. 72]. 

Такий підхід сприяє взаємодії інформаційно-змістової і процесуально-

організаційної сторін навчання. Єдність таких складових в освітньому процесі 

передбачає вивчення навчальної інформації не в готовому вигляді, а шляхом 

вирішення навчальних проблем, виконання завдань, що стимулюють пізнавальну 

активність його учасників на основі свободи вибору дій. У ситуації вільного 

вибору навчальних завдань і способів їх виконання, прагнення усвідомити 

потребу в нестандартному вирішенні пізнавальних завдань проявляється 

компетентність особистості, виробляються компетентності необхідні майбутньому 

фахівцеві [256]. Під час виконання різних видів навчальної роботи, зокрема 

складання плану-конспекту, опорних схем, таблиць, алгоритмів дій, активізується 

розумова діяльність майбутніх інженерів-педагогів у харчовій галузі, що забезпечує 

продуктивну реалізацію структурних компонентів пізнавальної діяльності. 

Актуальним є формування здоров’язбережувальної компетентності під час 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. Ю. Лук’янова 

вважає, що забезпечення науково-методичного підґрунтя формування готовності 

здобувачів освіти до використання здоров’язберігаючих технологій можливе 

завдяки доповненням навчальних дисциплін професійно-практичної й гуманітарної 

підготовки питаннями педагогічних здоров’язберігаючих технологій, розробкою 

інтегрованих спецкурсів [148, с. 82]. Дослідниця наголошує, що впровадження 

здоров’язберігаючих технологій має відбуватися завдяки створенню належних 

санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі, організації навчально-

виховного процесу, спрямованого на опанування майбутнім інженером-педагогом 

способів реалізації здоров’язберігаючих технологій. Теоретична та практична 
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підготовленість до проведення заходів для збереження здоров’я учнів у 

навчально-виховному процесі полягає в готовності майбутніх інженерів-педагогів 

до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності як 

інтегрованого, стійкого утворення особистості. У майбутній професійній 

діяльності готовність здобувачів освіти до їх використання залежить від 

сформованості критеріїв та показників, таких як мотиваційний (ставлення до 

оволодіння технологіями здоров’язбереження; інтерес до використання здоров’я-

зберігаючих технологій); гносеологічний (сформованість знань про використання 

здоров’язберігаючих технологій); операційний (оволодіння вміннями використо-

вувати здоров’язберігаючі технології – проектувальними, організаторськими, 

комунікативними, рефлексивними) [108, с. 101]. 

Сучасні концепції здорового способу життя в Україні є головними засадами 

формування здорової особистості, тому для підтримки стану здоров’я на 

належному рівні передбачене визначення та досягнення таких загальних завдань, 

як розвиток санітарно-гігієнічних навичок та вмінь, пропаганда санітарно-

гігієнічних та медичних знань [46, с. 46]. Саме під час занять відбувається 

формування в молоді зацікавленості до здоров’язбереження, завдяки дотриманню 

відповідних санітарно-гігієнічних умов [99, с. 56]. Праці О. Благого [21], 

Т. Лазарєвої [134] та О. Турчинова [22] спрямовані на формування здоров’я-

збережувальної компетентності через вивчення, впровадження та дотримання 

санітарно-гігієнічних норм. Дослідниця М. Гриньова [50, с. 114] класифікує 

здоров’язберігаючі технології, що формуються на основі дотримання санітарно-

гігієнічних норм. А. Сук вважає що завдяки санітарно-гігієнічній культурі, буде 

формуватися усвідомлення студентською молоддю потреби дотримуватися 

здорового способу життя [216, с. 201]. 

І. Васильєва [126], О. Горай [49] вважають, що підготовка майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури молоді закладів професійно-технічної освіти можлива завдяки 

використанню професійної санітарно-гігієнічної компетентності. При цьому 

професійна компетентність поєднує особистісні і професійні якості людини, яка 
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працює в певній галузі, виконує у певні роботи, добре знається на всіх нюансах 

цих робіт, володіє ґрунтовними знаннями про технології, властивості матеріалів, 

методи виконання дій у межах своїх посадових обов’язків. Професійну 

компетентність можна представити як якісну характеристику особистості фахівця, 

що включає систему науково-технічних знань, професійних умінь і навичок, 

стійкого інтересу до знань, потреби у формуванні професійної компетентності 

свого профілю [215, с. 57]. 

Підґрунтям для дослідження проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО стали праці багатьох учених. На основі аналізу наукові праці 

класифіковано за групами. 

До першої групи належать праці, у яких розкрито загальні питання 

вдосконалення системи професійної підготовки в закладах вищої освіти 

(О. Браславська [26], Є. Зеєр [92], О. Коваленко [104], Ю. Косенко [114], 

Н. Ничкало [177] та ін.), висвітлено проблему загальної готовності майбутніх 

інженерів-педагогів у системі вищої освіти (В. Луговий [147], В. Староста [212], 

С. Шандрук [240] та ін.). Науковці проаналізували проблеми вдосконалення 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів (накопичення теоретичних знань та 

практичних умінь, творчих здібностей, особливостей професійної діяльності 

інженерів-педагогів). 

До другої групи віднесено праці, у яких досліджено проблеми професійної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в закладах вищої 

освіти (А. Беляєва [11], Ю. Гвоздецька [42], Б. Гершунський [45], Р. Гуревич [55], 

І. Зязюн [87], Е. Калицький [93], І. Каньковський [93], М. Козяр [107], 

О. Олейникова [182], С. Хоменко [235], М. Цирельчук [238], О. Щербак [247] та 

ін.), обґрунтовано зміст професійної діяльності інженерів-педагогів (Е. Зеєр [92], 

С. Ткачук [225] та ін.), висвітлено професійно-педагогічну підготовку інженерів-

педагогів (М. Бивалькевич [19], Н. Брюханова [28], Н. Ничкало [59], В. Радкевич 

[198], Л. Тархан [223] та ін.), розкрито питання вдосконалення процесу підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (Н. Волкова [34], Н. Дубова 
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[72], О. Коваленко [102], С. Сердюкова [206] та ін.). Науковці встановили, що 

професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів та їхня готовність до 

отримання теоретичних знань залежить від сформованості в них цілісного 

уявлення про структуру професійної діяльності, що має допомогти їм у майбутній 

професійній діяльності знаходити оптимальний спосіб організації системи 

професійно-практичних дій через проєктування, планування, прогнозування та 

моделювання. 

До третьої групи належать праці, у яких розкрито теоретичні питання 

використання компетентнісного підходу для підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю (Н. Волкова [34], М. Матушкіна [169], О. Скібіна 

[208], І. Столбова [169] та ін.), формування компетентності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю (К. Власенко [33], Н. Недосєкова [177], О. Сердюкова 

[206], І. Філімонова [233] та ін.), використання педагогічних засобів для 

формування професійної компетентності (І. Бех [15], В. Васенко [27], Г. Корінна 

[112], Г. Чирва [239], С. Ящук [257] та ін.), формування здоров’язбережувальної 

компетентності особистості (О. Ажиппо [2], О. Антонова [5], С. Кириленко [100], 

В. Підлісна [192], Л. Соколенко [201] та ін.), зміцнення індивідуального здоров’я 

шляхом дотримання санітарних та гігієнічних норм (С. Виговська [30], 

Н. Журавська [74], В. Корнієнко [30], Н. Коцур [116], Д. Семенов [140], 

І. Ястребцов [251] та ін.), упровадження педагогічних умов для формування 

санітарно-гігієнічної компетентності (О. Горай [48], А. Ільченко [108], А. Сук 

[218] та ін.). У працях цієї групи акцентовано увагу на освітньому процесі 

закладів вищої освіти з підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури. 

Наявні дослідження ще не дозволяють належним чином розглянути питання 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, оскільки відсутня модель цієї 

підготовки, яка розкриває сутність і потребу у забезпечені ЗПТО підготовленими 

в санітарно-гігієнічному сенсі інженерами-педагогами харчового профілю. 
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1.2. Сутність та змістова характеристика ключових понять дослідження 

 

Сучасний етап розвитку системи вищої освіти ставить високі вимоги до 

професійних і особистісних якостей науково-педагогічного працівника. Реалізація 

основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні [175] вимагає 

подальшого вдосконалення діяльності закладів вищої освіти, зокрема: впровадження 

багатоступеневої системи навчання, сумісної з європейською; забезпечення 

чесності й прозорості вступних випробувань; виконання Державної програми 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті й науці; створення інноваційних 

структур у закладах вищої освіти; розвиток міжнародного співробітництва в 

галузі освіти й науки; переорієнтація системи вищої освіти на вироблення 

компетентностей, характерних для кількості спеціалізацій, під час практики та 

подальшої додаткової освіти; розробка загальнодержавної системи підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема підготовки інженерів-

педагогів. 

Нині назріла необхідність нових концептуальних підходів до професійної 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для 

системи закладів професійно-технічної освіти, основними з яких є оновлення 

цілей і змісту професійної інженерно-педагогічної освіти на основі діяльнісного 

підходу та особистісної орієнтації, актуалізація компетентнісної парадигми з 

урахуванням міжнародного досвіду для інтеграції освітнього простору відповідно 

до європейських вимог. 

Здійснимо трактування ключових понять дослідження, що стане запорукою 

з’ясування їх сутності та взаємозв’язку. Для більш глибокого розуміння проблем 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, 

проаналізуємо окремі поняття. 

З’ясування сутності поняття «санітарно-гігієнічна культура» вимагає аналізу 

дотичних понять. Термін «здоров’я» характеризує стан людського організму при 

нормальних умовах функціонування його органів [28, с.455]. У загальнодержавній 
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програмі «Здоров’я ‒ 2020: український вимір» охорону здоров’я охарактеризовано 

як досить складна система, що передбачає ряд чинників здоров’я, характерних для 

всього людського суспільства [76]. Дослідники Л. Іващук та С. Онишкевич 

охаректиризовують поняття «здоров’я» як одну із найбільших життєвих цінностей 

людини, що може бути запорукою благополуччя, щастя і довголіття. [88, с. 5]. 

Саме поняття «здоров’я людини» з медичної точки зору вказує на певну 

відсутність людських хвороб [7, с. 5]. Філософ Г. Царегородцев зауважує, що 

здоров’я – як відображення різних подій у країні на здоров’ї людини. Воно ніби 

акумулює всі позитивні виміри, які відбуваються у галузі економіки, праці, 

побуту, відпочинку, культури, чутливо реагує на погіршення їх стану [237]. 

П. Плахтіна заявляє, що здоров’я людини – це найвища життєва цінність, яка має 

займати верхній щабель в ієрархічній системі якісних виявів кожної особистості. 

Стан здоров’я людини залежить від сфери біологічного, духовного і соціального 

життя та діяльності людини [1128, с. 45]. У конституції всесвітньої організації 

охорони здоров’я та законі України «Про охорону здоров’я» термін «здоров’я» 

потрактовано як відсутність хвороб і фізичних вад з повним фізичним, психічним 

і соціальним благополуччям. Отже, здоров’я людини – це не лише відсутність 

хвороб, а й високий рівень пристосування, благополуччя, добре психічне 

самопочуття, соціальні відносини та комплекс біологічних (успадкованих і 

набутих) та соціальних факторів. 

Науковий інтерес викликають методи і засоби формування здорового 

способу життя, які рекомендує І. Шуліпенко [245]. За його словами, рівень 

біологічного і соціального вияву особистості, якість і тривалість її життя залежать 

від здатності кожної людини реалізувати в процесі життєдіяльності методи і 

навички здорового способу життя. Людина повинна спрямовувати всі зусилля  

на попередження захворювання, зміцнення і відновлення здоров’я, цим 

забезпечуючи якомога довшу трудову діяльність у суспільстві. 

Отже, здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, 

спрямований на збереження і покращення здоров’я, який забезпечує гармонійний 

розвиток особистості, високу працездатність і реалізацію генетично запрограмованої 
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тривалості життя. Основними складовими здорового життя є спосіб життя, рівень 

культури, місце здоров’я в ієрархії потреб, мотивування, сповільнена дія, 

настанова на довге здорове життя, навчання здоров’ю [170]. 

Програма «Здоров’я – 2020: український вимір» [111] акцентує увагу на 

профілактиці неінфекційних захворювань, що у 2,7 рази дешевша, ніж лікування 

хвороб. Тому елементарне дотримання здорового способу життя дає більше 

ефекту, ніж проведення різних медичних заходів, що пов’язано із збереженням та 

зміцненням здоров’я населення [76, с. 45]. Про це ще говорив давньогрецький 

філософ-матеріаліст Демокріт Абдерський (460‒370 р. до н.е.): «Хворобу легше 

попередити, ніж лікувати». Отже, для збереження здоров’я людини необхідно 

застосувати профілактичні заходи. 

Зараз профілактичний напрямок в охороні здоров’я здобуває все більшу 

популярність в багатьох економічно розвинених країнах вдалося за допомогою 

профілактичних заходів помітно знизити захворюваність і смертність. Саме тому 

профілактика захворювань є важливою системою заходів медичного та немедичного 

характеру, спрямована на попередження, зниження ризику розвитку відхилень у 

стані здоров’я та захворювань, попередження чи уповільнення їх прогресування, 

зменшення несприятливих наслідків. Профілактику поділяють на первинну 

(попередження захворювань), вторинну (попередження розвитку захворювання), 

третинну (попередження ускладнень захворювання та інвалідності) [49, с. 47]. 

У сучасних ринкових умовах успіх самореалізації в професійній діяльності 

та конкурентоздатність залежать не лише від фахової обізнаності, а й від 

психічного, духовного, соціального та фізичного стану, належного світоглядного 

ставлення до свого здоров’я як до надважливої цінності людини. Зазначена 

проблема потребує зміни мислення й поведінки майже кожного з членів 

суспільства та високого рівня культури молодої людини, що актуалізує питання 

про дотримання здорового способу життя здобувачів освіти [67, с. 321]. На думку 

О. Мозгового, підготовка майбутніх фахівців тісно пов’язана з формуванням 

здоров’язбереження. Здоровий спосіб життя є основним важелем для формування 

високого рівня здоров’я серед молоді, яке від нього залежить на 50 % і більше 
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[91]. Найактивніші компоненти здорового способу життя – це раціональна праця 

здобувачів освіти, раціональне харчування та інше [220, с. 92]. 

Зауважимо, що однією із важливих складових здорового способу життя 

людини є дотримання санітарно-гігієнічних норм. Актуальність цього твердження 

визначено в ст. 28 ЗУ «Про охорону здоров’я» [79, с. 28], де санітарно-гігієнічні 

вимоги охарактеризовано, як головні вимоги до організації виробничих та інших 

процесів пов’язаних із діяльністю людини. Науковці С. Виговська [30], 

Н. Журавська [74], В. Корнієнко [174], Н. Коцур [116], О. Мальцева [165], 

Л. Омельченко [183], Д. Семенов [140] та ін. вважають, що поліпшення здоров’я 

населення можливе за рахунок зміцнення індивідуального здоров’я шляхом 

дотримання санітарних та гігієнічних норм. 

На думку О. Соколюк, дотримання санітарно-гігієнічних норм під час 

підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти створює умови для 

збереження та зміцнення їхнього власного здоров’я, тобто формує певну 

компетентність із здоров’язбереження кожної особистості [208, с. 76]. Цю думку 

підтримують також О. Ажиппо [2], О. Антонова [6], С. Кириленко [100], 

В. Підлісна [192], І. Дудка [65] та ін. 

Формування компетентності із збереження здоров’я та життя в майбутнього 

фахівця, що здобуває вищу освіту, залежить від рівня засвоєння ним санітарно-

гігієнічних знань та вмінь. Отже, необхідно розкрити сутність поняття «гігієна» та 

«санітарія». «Гігієна» – наука, що вивчає закономірності впливу навколишнього 

середовища на здоров’я людини та громадське здоров’я для розроблення 

гігієнічних нормативів, санітарних правил і заходів, які забезпечували б оптимальні 

умови для життєдіяльності, зміцнення здоров’я і запобігання захворюванням. Гігієна 

є підґрунтям профілактичної медицини. Вона вивчає вплив різноманітних чинників 

навколишнього середовища на здоров’я людини, її працездатність і довголіття з 

метою розроблення практичних заходів, спрямованих на оздоровлення умов 

життя людини і запобігання захворюванням. У підручнику Е. Паркса, якого 

вважають одним із провідних представників експериментальної гігієни, призначення 

гігієни сформовано так: «Зробити розвиток людини найдосконалішим, життя – 
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найміцнішим, згасання життя – якомога повільнішим і смерть – якомога 

віддаленою» [57, с. 16]. Термін «гігієна» в медико-психологічних дослідженнях не 

може використовують без поняття «санітарія», що є її практичною складовою. Під 

санітарією розуміють практичне застосування обґрунтованих гігієнічною наукою 

нормативів, санітарних правил і рекомендацій спрямованих на покращення умов 

праці, побуту, відпочинку, харчування з метою збереження і зміцнення здоров’я. 

Взаємодію гігієни та санітарії необхідно здійснювати не тільки в сучасних 

наукових відкриттях та дослідженнях у галузі медицини, а й враховувати 

історичне надбання, тобто формування культури гігієни та санітарії, що більш 

детально буде розкрито в підрозділі 1.3. 

У науковій літературі термін «культура» має різні тлумачення, але для 

нашого дослідження є актуальним такі: Культура – це сукупність матеріального і 

духовного надбання людства, нагромадженого, закріпленого і збагаченого 

упродовж історії, що передається від покоління до покоління [228, с. 1432]. 

Санітарно-гігієнічна культура – це сукупність соціальних норм і цінностей, 

спрямованих на підвищення поінформованості людини в питаннях, пов’язаних з 

охороною здоров’я та профілактикою захворювань, що сформувалися за рахунок 

плідної праці людини над розвитком матеріального, технічного і духовного світу 

з мотивацією дотримання людиною системи здоров’язберігання. Формування 

санітарно-гігієнічної культури під час підготовки інженерів-педагогів харчового 

профілю потрібно здійснювати на основі санітарно-гігієнічних знань, санітарно-

гігієнічних умінь та санітарно-гігієнічних навиків, що полягають у дотриманні 

здорового способу життя учасниками освітнього процесу, а саме: у визначенні 

санітарно-гігієнічних рівнів; у проведенні профілактичних заходів для попередження 

захворювань; у дослідженні чинників середовища перебування, що можуть 

вплинути на стан здоров’я; у використанні педагогічних методів проведення 

санітарно-гігієнічного навчання та виховання. 

Гігієнічне навчання та виховання передбачає педагогічну систему із 

навчальною та виховною діяльністю, спрямовану на підвищення рівня охорони 

здоров’я з мотивацією до дотримання здоров’язбереження кожної особи [81]. 
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Професійно-педагогічна підготовка інженера-педагога базується на освоєнні 

знань про поняття «педагог»: 1. Особа, яка веде викладацьку й виховну роботу 

або розробляє проблеми педагогіки; 2. Вчитель, вихователь [28, с. 896]. 

Підготовлений до професійної діяльності майбутній педагог повинен мати 

сформований високий рівень професійної компетентності, що дасть можливість 

йому бути більш мобільним в економічному та техногенному житті суспільства, 

здійснювати ефективне ділове спілкування, враховувати основні техніко-технологічні 

закони у процесі професійної діяльності, самовдосконалюватися протягом усього 

життя [78]. Термін «педагог» є ширшим поняттям ніж «викладач» або «вчитель», 

бо позначає особу, яка веде викладацьку і виховну роботу» [178, с. 550]. 

На перший погляд термін «інженер» сприймається як учений-будівельник, 

архітектор, зодчий споруд різного виду (не лише житлових). Велика радянська 

енциклопедія пояснює, що інженер – це спеціаліст із вищою технічною освітою, 

із французької мови – здібна, винахідлива людина, епітети вказують на її все-таки 

технічний характер, а це певною мірою обмежує застосування [93, с. 54]. На це 

звертає увагу і І. Каньковський, зазначаючи, що «інженер» – це фахівець у якій-

небудь галузі техніки з вищою технічною освітою. На його думку, «інженер» 

використовують, коли працівнику для виконання його професійних функцій 

необхідна технічна освіта, тоді висловлюють терміни «інженер-будівельник», 

«інженер-конструктор», «інженер-механік», «інженер-економіст» та ін. [93, с. 56]. 

На думку Б. Ломова, інженерна діяльність є складною, ієрархічно побудованою, 

багаторівневою і динамічною структурою з великими можливостями переходу від 

рівня до рівня, яка характеризується сукупністю основних параметрів – 

продуктивність, якість, надійність [146, с. 6]. 

Сучасний інженер, вирішуючи свої, здавалося б, вузькопрофесійні завдання, 

активно впливає на суспільство, людину та природу. Діяльність інженера тісно 

пов’язана з природним середовищем, основою життя суспільства та самою 

людиною, про що відзначає О. Романовський [203]. О. Марковська зауважує, що 

сучасний інженер – цілісна особистість, що поєднує індивідуальні здібності при 

виконанні професійних і соціальних функцій, які властиві певній професії. 
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Інженер також повинен мати науковий світогляд, досконало володіти інженерно-

технічним та економічним мисленням, глибокими знаннями і високою 

гуманітарною культурою. О. Марковська наголошує на тому, що на перший план 

повинні виступати знання і вміння сучасного інженера в найрізноманітніших 

галузях науки, а саме: фундаментальних, природничих, технічних, економічних, 

філософських, соціологічних, психологічних і загальнокультурних, які він 

отримує в закладах вищої освіти, і які мають доповнитися знаннями з різних 

галузей під час його професійної діяльності [168, с. 56]. 

Практична діяльність інженера полягає в перетворенні матеріалів, енергії та 

інформації з використанням винахідництва, конструювання та проектування для 

створення систем життєзабезпечення людства. А. Бехтер вказує на особливості 

інженерної діяльності, що дає можливість визначити її специфіку через аналіз 

змісту та специфіку розв’язування інженером професійних завдань, а саме: створення 

та експлуатацію інженерних систем, дослідження, проектування, конструювання, 

розробку і впровадження нових технологій, модернізацію старих технологій, 

організацію обміну науковим і виробничо-технічним досвідом, розвитку прийомів 

і способів роботи, управління виробництвом та ін. [17]. Професійна компетентність 

інженера є складним інтегрованим психологічним, професійним, особистісним 

(суб’єктним) утворенням, що формується під час його професійної підготовки у 

закладі вищої освіти, проявляється, розвивається та вдосконалюється впроваджує 

професійно-виробничої діяльності, а ефективність її здійснення суттєво залежить 

від теоретичного, практичного та психологічного видів його підготовленості до 

неї, особистісних, професійно-важливих та індивідуально-психічних якостей, 

сприйняття цілей, цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності [215, с. 60]. 

Науковець І. Каньковський тлумачить поняття «інженер-педагог», як 

фахівець з вищою інтегрованою педагогічно-технічною освітою, який здійснює 

управління навчальною або виробничою діяльністю. Зміст підготовки інженера-

педагога повинен ґрунтуватися на функційній моделі майбутньої професійної 

діяльності і забезпечувати формування у нього навиків вирішувати інтегровані як 

для педагога, так й інженера типових завдань та професійно-важливих якостей 
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особистості [93, с. 57]. Дослідник І. Бендера запропонував п’ять варіантів 

тлумачення поняття «інженерно-педагогічна освіта». Перший – класичний: 

інженерно-педагогічна освіта має певну історію розвитку і формування, але при 

цьому залишається більш технічного напрямку, а це певною мірою обмежує її 

застосування. Другий варіант полягає у поєднанні галузі знань та напрямків 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр», але це не повною мірою відображає суть (наповнення). Третій 

варіант полягає в поєднанні педагогічної і технологічної галузей, тоді було б 

доцільно вживати термін «технолого-педагогічна освіта», де «технолого» включала 

б будь-яку галузь, в тому числі і сьогоднішню «інженерно-педагогічну». Але 

термін «технологічна спеціальність» характерна для галузей, де є технології 

(вирощування, приготування, виробництво, виготовлення тощо), практично не 

називають технологами гуманітаріїв, юристів, лікарів. Термін «технолого-

педагогічна освіта» теж буде обмежений. Ще один варіант – це «професійно-

педагогічна освіта», де термін «професія» використовуються на позначення будь-

якої галузі, але існує подібна «професійно-технічна освіта», де «професійно» означає 

категорію навчального закладу для отримання робочої професії. Цю проблему 

можна усунути увівши термін «вища професійно-педагогічна освіта» [12, с. 74]. 

Опираючись на семантичний аналіз Е. Зеєра, ми погоджуємося з тим, що 

інженерно-педагогічну освіту не можна трактувати лише як механічне поєднання 

двох понять «інженер» і «педагог» [83, с. 66], адже вона є особливою освітньою 

галуззю, у межах якої готують викладачів технічних і спеціальних дисциплін, 

майстрів виробничого навчання для професійно-технічних навчальних закладів, 

навчальних підрозділів на підприємствах і для старших класів загальноосвітніх 

шкіл з технологічним профілем [195]. Звідси використання терміна «інженер-

педагог» спрямоване для характеристики фахівців, що займаються «педагогічною, 

навчально-виробничою і організаційно-методичною діяльністю у системі 

професійно-технічної освіти і під час підготовки кваліфікованих робітників на 

виробництві. За таких умов інженер-педагог виконує функції майстра і викладача 

спеціальних і загальнотехнічних дисциплін» [247, с. 34]. 
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Така багатофункційність фахівця зумовлює специфіку цього виду педагогічної 

освіти, яка полягає в тому, що в межах термінів і обсягів навчального 

навантаження, нормативно встановлених державним освітнім стандартом, освітньо-

професійною програмою та іншими документами для однієї спеціальності, 

майбутній інженер-педагог фактично освоює два різних види професійної 

діяльності – технічну (галузеву) та педагогічну, причому перша освоюється на 

двох різних рівнях освіти – початковому (робітнича складова) і вищому 

(інженерно-технічна складова). Однак, як зазначалося вище, інженерно-педагогічна 

освіта – це не механічне поєднання двох видів освіти, а якісно новий вид знань, 

що характеризується взаємопроникненням однієї галузі в іншу, тісною та 

раціональною інтеграцією психолого-педагогічного, інженерно-технічного та 

виробничо-технологічного компонентів у підготовці фахівця. За характером 

професійних функцій спеціалістів вона належить до педагогічної, однак предметною 

основою інженерно-педагогічної діяльності є інженерна і виробничо-технологічна 

підготовка. У цьому випадку, як зазначає І. Каньковський, «технічні і педагогічні 

знання утворюють цілісну систему інженерно-педагогічних знань й умінь» [95, с. 60]. 

Термін «підготовка» «Енциклопедія професійної освіти» подає у двох 

значеннях: навчання – формування готовності до виконання завдань, які будуть 

поставлені, що відображає два види діяльності – навчання та учіння, а у вузькому 

трактуванні – спеціалізоване навчання; готовність – наявність компетентності, 

знань і вмінь для виконання поставлених завдань [70, с. 272]. Поняття «підготовка» 

трактують ще, як запас знань, навичок, досвіду та ін., набутих у процесі навчання, 

практичної діяльності [28, с. 752]. Підготовка фахівця у закладах вищої освіти 

здійснюється з дотриманням принципу конкурентоспроможного людського капіталу 

та створення умов для освіти упродовж, визначення збалансованої структури та 

обсягу освітнього процесу фахівців з вищою освітою з урахуванням потреб особи, 

інтересів держави, територіальних громад і роботодавців [77]. Очевидно, що 

підготовка інженера-педагога в закладах вищої освіти має ґрунтуватися на 

функційній моделі майбутньої професійної діяльності і забезпечувати 

формування у нього навиків вирішування інтегрованих як для педагога, так й 
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інженера типових завдань та професійно-важливих якостей особистості [93, с. 58]. 

Професійну підготовку розглядають ще як «сукупність спеціальних знань, 

умінь, навичок, якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують 

можливість успішної роботи за певною професією; набуття учасниками 

освітнього процесу відповідних знань та вмінь [187, с. 549]; здобуття майбутнім 

фахівцем кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю [63, 

с. 193]; цілеспрямований процес, векторно зорієнтований на подачу та оволодіння 

майбутніми фахівцями необхідними знаннями, вміннями та навичками для 

усвідомлення та використання їх у професійній діяльності [18, с. 58]. 

Термін «професійна підготовка» у закладі вищої освіти часто ототожнюється з 

терміном «професійно-педагогічна підготовка». Останній фактично вказує лише 

на особливу фахову спрямованість професійної підготовки в педагогічному 

навчальному закладі, у практичній діяльності якого вона складається з 

фундаментальної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної, соціально-

гуманітарної та психолого-педагогічної (або професійно-педагогічної, або 

педагогічної) підготовки. Іншими словами, педагогічна спрямованість є внутрішнім 

наповненням професійної підготовки педагога, її важливою складовою [252, с. 27]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем підготовки інженерів-

педагогів дозволив трактувати поняття «професійна інженерно-педагогічна 

підготовка» як інтегрований процес формування в інженера-педагога професійних 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей з метою застосування їх як у галузі 

інженерної діяльності, так і в педагогічній, що є результатом професійної 

компетентності фахівця. 

З метою визначення етапів підготовки інженерів-педагогів до педагогічної 

діяльності необхідно уточнити сутність поняття «педагогічна діяльність» й 

«інженерно-педагогічна діяльність» та проаналізувати основні їх компоненти. 

Педагогічна діяльність – це діяльність, яка професійно спрямована та має за мету 

створення найбільш оптимальних умов у цілісному педагогічному процесі для 

виховання, розвитку, навчання та вибору можливостей творчої дії. 

Специфічним у підготовці фахівців з інженерно-педагогічного фаху є 
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однакова професійна значущість дисциплін суто технічних і психолого-

педагогічних. Метою системи професійно-педагогічної підготовки є підготовка 

фахівців з навчання професійним знанням і вмінням у закладах професійно-

технічної освіти, а також безпосередньо на виробництві. Фахівець повинен знати 

особливості технології галузі й окремої спеціальності в ній, мати практичні 

професійні навички, оскільки він готується до проведення як теоретичного, так і 

практичного навчання. Широта мети визначає відмінність професійно-педагогічної 

підготовки не лише від педагогічної, а й інших видів спеціальної освіти (технічної, 

гуманітарної, економічної, сільськогосподарської тощо). Інтегративність цієї освіти 

означає прояв у ній нової якості. B. Лєдньов відзначає, що оптимальні шляхи 

здійснення інженерно-педагогічної освіти, зумовлені її природою та специфікою, 

істотно інші порівняно з підготовкою педагогічних кадрів для загальноосвітньої 

школи. Головна її особливість полягає в тому, що на відміну від здобувача вищої 

освіти, підготовленого до викладання одного-двох навчальних предметів, 

здубовуч вищої освіти інженерно-педагогічної спеціальності готується до 

викладання кількох предметів [136, с. 323]. Ураховуючи ці обставини, науковець 

дійшов висновку, що «випускники таких факультетів мають бути підготовлені в 

спеціально-технологічному напрямку не гірше, а, можливо, й краще, ніж 

випускники відповідних базових факультетів. Педагогічну підготовку не можна 

давати за рахунок технологічної [43, с 132]. З цієї причини обсяг психолого-

педагогічної підготовки інженера-педагога поступається цьому показнику в 

педагогічних закладах вищої освіти. 

Особливо важливим питанням в Україні є підготовка фахівців харчової 

галузі. Це пов’язано з метою соціально-економічного розвитку кожної країни,  

яка полягає в забезпеченні населення якісними продуктами харчування. 

Перспективний розвиток харчової галузі завжди є надзвичайно актуальним. Ряд 

дослідників, зокрема А. Барабаш, Л. Дейнеко, Л. Євчук та ін., аналізуючи різні 

аспекти становлення та інтенсифікації харчової промисловості, вказують на 

потребу в дослідженні харчової промисловості та виявленні перспектив розвитку 

цієї галузі [40, с. 331]. Для забезпечення технологічного процесу виробництва 
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продукції високої якості потрібні компетентні, креативно мислячі фахівці, здатні 

творчо підходити до розв’язання будь-якої виробничої ситуації. Тому виконання 

цього завдання доручається професійно-технічній освіті, а вища освіта готує 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю для системи закладів 

професійно-технічної освіти. 

Професійна діяльність інженера-педагога будується на поєднанні діяльнісно-

рольових (знань, умінь, навичок) та особистісних (професійно важливих якостей) 

характеристик, що передбачає формування професійної компетентності інженера-

педагога харчового профілю [57, с. 152]. Компетентнісний підхід включає 

методологічні функції (передбачає креативність мислення, здатного виконувати 

організуючу роль в отриманні нових знань, переструктуруванні й моделюванні 

раніше набутих знань для вирішення професійних проблем), аналітичні 

(забезпечує формування аналітичних здібностей, умінь розпізнавання, діагностувати 

та проектувати) та навчальні (спрямовує на оволодіння методикою, технологією, 

стратегією і тактикою професійної діяльності) функцій. Поєднання знань інженера-

технолога харчової промисловості, викладача дисциплін у галузі харчової технології 

з застосуванням компетентнісного підходу сприятиме підвищенню якості 

готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності [34, с. 176]. 

Проведений теоретичний аналіз понять дозволив охарактеризувати поняття 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю» як освітній 

процес у закладах вищої освіти з підготовки майбутніх всебічно розвинутих, 

висококваліфікованих інженерів-педагогів харчового профілю для професійної 

діяльності в закладах професійно-технічної освіти. 

Готовність майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО передбачає глибоке розуміння поняття 

«санітарно-гігієнічна культура», адже поліпшення стану здоров’я учасників 

освітнього процесу в ЗПТО можливе завдяки підвищенню рівня індивідуального 

здоров’я і дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

Підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури полягає в досягненні поставлених цілей і завдань 
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сучасної педагогічної  стратегії з реалізацією освітнього процесу з оволодінням 

сучасних гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових, професійно-

практичних та санітарно-гігієнічних знань для ефективного впровадження в 

професійну діяльність у ЗПТО. Під підготовкою розуміють поєднання «научіння» 

як готовності до виконання завдань, які будуть поставлені, тобто певне 

спеціалізоване навчання, а готовність передбачає наявність кoмпетентностей, 

знань і вмінь для виконання конкретних поставлених завдань [70, с. 272]. 

Отже, готовність інженера-педагога харчового профілю формувати санітарно-

гігієнічну культуру учнів закладів професійно-технічної освіти полягає в 

педагогічній підготовці, що реалізує поставлені цілі та завдання сучасного 

освітнього процесу, з глибоким розумінням факторів навколишнього середовища 

для формування відповідального ставлення як до власного здоров’я, так і до 

здоров’я оточуючих. 

Теоретичний аналіз базових понять дослідження уможливив обґрунтувати 

поняття «підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти» як інтегровану особистісно-діяльнісну підготовку, що забезпечує 

готовність використовувати теоретичні знання та практичний досвід для 

вирішення професійних завдань стандартного та нестандартного характеру, що є 

основним результатом фахової підготовки, який визначає її структуру і зміст. 

Отже, у сучасних умовах удосконалення фахової підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти є важливим завданням 

педагогіки вищої школи. Фахова підготовка майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти на засадах компетентнісного підходу повинна 

передбачати розвиток здібностей самостійно вирішувати нестандартні професійні 

задачі, альтернативне мислення, постійне прагнення до вдосконалення 

професійної діяльності, науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти. 

Аналіз цих категорій дав можливість сформулювати ключове поняття 
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«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО», яке кваліфікуємо як систему 

цільових, змістових, технологічних аспектів інженерно-педагогічної освіти, 

спрямованих на становлення їх професійно-особистісної позиції щодо здоров’я-

збережувальних цінностей, санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей 

забезпечувати ефективний процес формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів ЗПТО. Поняття «готовність інженера-педагога харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО» трактуємо як 

цілеспрямовану реалізацію цілей та завдань формування санітарно-гігієнічної 

культуру учнів ЗПТО, які включають активізацію мотиваційно-ціннісної сфери, 

набуття здобувачами санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей здоров’я-

збережувальної спрямованості для здійснення професійної діяльності. 

 

1.3. Історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку санітарно-

гігієнічної культури 

 

Проблема збереження здоров’я людини  є актуальною для всіх часів і 

народів, проте у XXI столітті вона стає однією із найважливіших. Пошук 

ефективних форм та методів навчання і виховання молоді з удосконаленням 

здоров’язберігаючих технологій є нелегким завданням сучасної науки. Це вимагає 

перегляду й переосмислення набутого досвіду людства, історико-педагогічного 

аналізу праць медичного та педагогічного спрямування для формування сучасної 

здоров’язбережувальної парадигми в системі освіти. 

Як і будь-яка наука система здоров’язбереження формується поступово, що 

пов’язано з розвитком науково-технічного прогресу та народної мудрості. 

Здоров’язбереження базується на фізичному розвитку людини, соціальному 

становищі індивіда в суспільстві, сімейному середовищі, освітньому процесі та ін. 

На думку О. Безпалько [8], С. Вітріщака [32], Є. Гончарука [110], О. Горай [49], 

І. Даценка [56] та інших гігієна є одним із важливих елементів для формування 

системи збереження здоров’я людини, а гігієна – це самостійна фундаментальна 
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медична наука, що вивчає закономірності впливу навколишнього середовища на 

здоров’я людини. Отже, для кращого розуміння історії розвитку гігієни потрібно 

проаналізувати, переглянути, переосмислити історико-науково-педагогічні праці, 

погляди та ідеї видатних лікарів, педагогів, філософів, гігієністів та ін. з метою 

пошуку нових методів та форм застосування гігієни та санітарії в сучасному 

освітньому просторі. 

Для зручності висвітлення історичного розвитку гігієни та санітарії, на нашу 

думку, варто виокремити 3 етапи. Перший етап – від античності (800 р. до н.е. – 

600 р. н.е.) до кінця XVIІІ ст. (1779 р.). Другий етап – кінець XVIІІ ст. (1780 р.) 

початок ХХ ст. (1917 р.). Третій етап – початок ХХ ст. (1917 р.) – до 2018 р. 

Ще із часів первіснообщинного ладу людина постійно перебуває в пошуку –

знаряддя праці для трудової діяльності, їжі, житла, захисту одягом від впливу 

несприятливих зовнішніх умов. Пошук цілющих рослин і їх застосування для 

лікування різних хвороб та оцінка явищ навколишнього середовища сприяли 

зародженню народної гігієни і лікувальної діяльності для в досконалення умов життя. 

Перший етап розвитку гігієни розпочинається з 1 ст. до н.е. (800 р. до н.е. – 

600 р. н.е.) і продовжувався до XVIІІ ст. (1779 р.). з’явилися перші праці, що 

розглядали здоров’я людини в контексті становлення і розвитку медичного 

здоров’язбереження, передусім догляду за хворими та боротьби з інфекціями [29, с. 15]. 

Розвиток стародавньої східної цивілізації, а саме Єгипту (4-1 тис. до н.е.), 

Індії (2 тис. до н.е.) та Китаю (2 тис. до н.е.) створив можливість освоєння перших 

медичних знань зі збереження здоров’я через загартування, дотримання 

гігієнічних рекомендацій, порад щодо дієт та масажів. 

У Стародавній Греції була поширена система гігієнічних заходів, у яких 

велику увагу приділялися фізичній культурі, особистій гігієні, здоровому способу 

життя, проведенню санітарного нагляду за якістю харчових продуктів, напоїв, 

розміщенням і будівництвом будівель. У містах споруджувалися водогони, 

будувалися каналізаційні системи [179]. 

У Стародавньому Римі вперше було створено санітарно-технічні споруди та 

здійснено заходи із громадської санітарії. І нині знамениті римські водопроводи і 



53 

 

каналізаційні споруди, побудовані в 600-і роки до н.е., вражають людську уяву 

своїм масштабом та інженерним мистецтвом. Водогони (їх було понад 30) 

забезпечували подачу в місто питної гірської води близько 500–600 літрів на 

людину. Стічні води міста збиралися у великий каналізаційний колектор 

шириною 4 м і висотою 5 м, а потім спускалися в ріку Тибр [179]. 

Видатний лікар Асклапіад надавав велике значення особистій гігієні, 

гімнастичним вправам, прогулянкам, вважав, що використання природних засобів 

допомагає зберегти здоров’я. К. Гален (129‒217 н.е.) – римський медик, хірург і 

філософ написав кілька праць, присвячених медицині: «Про призначення частин 

тіла людини», «Анатомія» та ін. 

У період до XV століття н.е. (Середні віки) центр медичної науки 

перемістився до країн Сходу. Надзвичайно велике значення для розвитку гігієни 

мала діяльність великого вченого Середньої Азії Авіценни (Абу Алі Ібн Сіна, 

980‒1037 рр.). У знаменитому «Каноні медицини» він приділив велику увагу 

питанням гігієни, зокрема, дотриманню правильного режиму в усі періоди життя 

людини. Він рекомендував провітрювати оселі, кип’ятити або фільтрувати воду. 

Авіценна висунув гіпотезу про невидимих збудників «гарячкових» (інфекційних) 

захворювань, що передаються за допомогою води і повітря. Авіценна у 

п’ятитомному «Каноні лікарської науки» присвятив гігієні такі глави: «Про добре 

повітря», «Про якість води», «Про збереження здоров’я» та ін. Він вважав, що 

навколишнє природне середовище, кліматичні особливості, стан повітря, 

харчування, особиста гігієна, виховання і догляд за дитиною – складові здоров’я. 

У давній літературі, зокрема у праці «Домострой» (XV‒XVI століття), подано 

поради з релігійних, суспільних, родинних, господарських та інших питань, збірник 

«Громадянство звичаїв дитячих» Єпіфанія Славинецького (XVII століття) подає 

правила поведінки в школі, вдома, на вулиці, вимоги до умов життя тощо. 

У ХVІІ‒ХVІІІ ст. було видано «Салернський кодекс здоров’я» [75, с. 52] 

філософа та лікаря Крнольда із Віланови, у якому він описав анатомію людини, 

патологію та методи лікування, здоровий спосіб життя та дав поради гігієнічного 

характеру (визначив режим праці, відпочинку, значення сну та ін.). 
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Лікар С. Санкторін (1614 р.) досліджував вплив способу життя на людське 

тіло та здоров’я. Особливу увагу він приділяв звільненню гігієни як науки від 

забобон та упереджень, що дало можливість їй розвиватися в новому напрямку. 

Праці українського письменника, поета, математика Феофана Прокоповича 

(1681–1736) «Юності чесне зерцало, або показання до життєвого обходження» 

(1717 р.), «Регламент або статут духовної колегії» (1721 р.) містять вказівки про 

розпорядок дня дитини, особисту гігієну, фізичне виховання, харчування і навіть 

санітарне впорядкування шкіл. У «Регламенті або статуті духовної колегії» 

зауважено: «Школи треба розміщувати не в місті, в стороні, де нема народного 

шуму... За учнями необхідно підглядати, щоб у відведенні години робили, те що 

мають ... Протягом дня дві години відводити на гуляння ... після обіду і по вечері 

проводити ігри з рухами тіла» [89, с. 98]. 

Зміна економічних умов, розвиток капіталізму, торгівлі, промисловості в 

містах значною мірою вплинули на стан гігієни. Вихідним моментом усіх процесів 

був розвиток продуктивних сил у торгівлі та мануфактурній промисловості. 

Питання хвороб працівників сприяло виходу в 1700 р. праці «Про хвороби, 

пов’язані із заняттям людей» професора клінічної медицини Бернардіно Рамаціні 

(1633‒1714). Він звернув увагу на виникнення хвороб, пов’язаних з умовами 

праці (вплив повітря, води, медична географія, епідеміологічні хвороби) [31]. 

Берлінський лікар Ф. Цукерт (1737 р.) досліджував формування гігієни як 

суто медичного напряму без забобонів, упереджень і зловживань. Він розділив на 

дві групи фактори, які впливають на організм людини. До першої групи відніс 

зовнішні (повітря, їжа, напої та одяг), що впливають на біологічний розвиток 

людини, другої – внутрішні чинники, які мають впливають на органи чуття, 

внутрішній духовний стан, діяльність та відпочинок, і формують стан нервової 

системи людини. Він стверджував, що дієтетика повинна навчити людину 

визначати властивості і кількість чинників, які впливають на її організм, щоб 

знати та вміти протидіяти, уникати або здійснювати профілактику шкідливих 

факторів з метою збереження життя і здоров’я. Лікар Х. Вільдберг відокремив 

медицину від релігії, стверджуючи та переконуючи, що хвороба не є покаранням, 
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божою карою, радше продуктом зовнішніх чинників, недотримання дієти та 

шкідливих звичок [31, с.8]. 

Праці професора С. Зибеліна «Мова про правильне виховання з дитинства 

для формування здорового тіла, що служить до розмноження в суспільстві 

народу» (1775 р.), «Слово про спосіб, як можна попередити важливу, між іншим і 

повільного множення народу причину» (1780 р.) містять цінні поради догляду за 

дітьми раннього віку, їхнього харчування і виховання. 

Отже, перший етап характеризує накладання античних, варварських і 

християнських ідеалів у збереженні здоров’я людини, відокремлення науки від 

релігії для покращення лікування. У працях видатних учених культивується 

думка, що виникнення хвороб у людини тісно пов’язане з середовищем життя, 

навчання, відпочинку, праці та ін. Попередження захворювань можна досягти 

завдяки прискіпливому вивченню впливу умов життєдіяльності на людину, тобто 

географічне розміщення житла, навчально-виховних закладів та місць праці, 

чергування праці з фізичним нормуванням навантаження та відпочинку, вживання 

чистої води та їжі, очищення повітря та дотримання температурного режиму, 

достатнє освітлення та дотримання особистої гігієни. 

Другий етап розвитку гігієни (з XVIІІ ст. (1779 р.) до початку ХХ ст. 

(1917 р.)) розпочався вагомою шеститомною працею під назвою «Повна система 

медичної поліції» (1779–1817) австрійського клініциста Йоганна Петера Франка 

(1745–1821), тому що саме він виокремив суспільну та громадську гігієну як 

самостійну наукову дисципліну. Й. Франк тлумачить термін медична поліція як 

науку про профілактику, яка ставить своїм завданням охороняти людину від 

шкідливих результатів спільного, скупченого життя, підтримувати її здоров’я. 

Праця Й. Франка полягала у створенні умов для відтермінування настання 

природного кінця життя людини. Курс «Медична поліція» почали вводити в 

навчальні плани медичних факультетів університетів, а лікарі та педагоги довгий 

час користуватися нею на практиці [57, с. 54]. 

Український учений Н. Амбодік у частині п’ятій праці «Мистецтво 

сповивання, чи наука про бабську справу» (1784 р.) пояснює, що виховання дітей 
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повинно відбуватися з самого народження до підліткового віку з урахуванням 

природних властивостей. У праці розглянуто питання фізіології, гігієни і клініки 

дітей раннього віку та подано багато корисних порад по догляду за дітьми та їх 

вихованню. Н. Амбодик звернув увагу на необхідність дитини постійно фізично 

рухатися, бо «тіло без руху подібно стоячій воді, яка пліснявіє, псується і гниє». 

На це звернув увагу також і А. Протасов (1798‒1855), який присвятив актову 

промову в Московському університеті питанню користі руху тіла для збереження 

здоров’я [97, с. 38] 

У 1784 р. український лікар І. Данилевський описує завдання охорони 

здоров’я населення, медико-санітарні заходи, спрямовані на запобігання 

захворювання, наголошує на важливості поширення санітарної освіти серед 

населення та потребі введення у всіх школах викладання основ збереження 

здоров’я. Учення Ж. Руссо (1712‒1778) дотримується думки про те, що людина 

від природи не має поганих нахилів і звичок, але середовище, яке її оточує, 

породжує їх [180]. Російський педагог і діяч у галузі освіти І. Бецькой (1704‒1795) 

дійшов висновку про необхідність з ранніх років створювати для дитини 

середовище без негативних факторів [56, с. 16]. Він запропонував ідею створення 

закритих закладів освіти для кадетів, шляхетних дівчат і відкриття виховних 

будинків для незаконнонароджених і підкидьків. Представник панівного класу 

І. Бецькой був поборником дворянської освіти й виховання, виступав за становий 

характер закритих навчальних закладів і був проти виховання в них дітей 

кріпаків, проте висловлювання І. Бецького про гігієну мали важливе значення для 

гігієни виховання. 

Просвітитель, письменник М. Новіков (1744-1818) у праці «Про виховання 

дітей з поширенням загальнокорисних знань про загальне благополуччя», яке 

вийшло друком у «Додатках до Московських відомостей» у 1783 р. виклав 

педагогічні та гігієнічні погляди на виховання молодого покоління. М. Новіков 

критично ставився до системи виховання Руссо і Локка, виступав проти 

катерининської системи виховання рабів і висунув теорію виховання справжнього 

патріота і громадянина, відстоюючи принцип суспільного виховання. У названій 
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праці він порушив проблему дотримання правил гігієни і фізичного виховання 

для забезпечення нормального фізичного розвитку дитини та популяризація 

гігієнічних знань серед народу [89, с. 98]. 

Німецький хірург Гуфеланд Ріхтер (1742‒1817) у праці «Повна дієтетика, 

або наука, яка зберігає здоров’я за допомогою тих речей, які завжди взаємодіють з 

нами без яких ми не можем бути, та їх суть» (1790 р.) описує наслідки впливу 

особистих речей на здоров’я людини, зауважує, як потрібно проживати життя, 

щоб уникнути втрати власного здоров’я. Г. Ріхтер вважав, що «насамперед 

потрібно попереджувати хворобу, а якщо захворів, то застосовувати різні 

ефективні заходи для лікування, бо хвороба може перейти у хронічну форму. 

Необхідно завчасно розпізнати, що негативно впливає на стан здоров’я людини, і 

застосувати профілактичні заходи проти хвороб» [62]. Жеаун Гуліну «Дієтетика 

або наука, яка пропонує правила, потрібні і корисні для збереження здоров’я» 

(1791 р.) акцентує на тому, що здоров’я людини залежить від роботи нашого 

організму. Органи людини повинні ефективно взаємодіяти, ніби елементи однієї 

машини [62, с. 5]. 

Просвітня діяльність лікаря-енциклопедиста Фоми Івановича Бурсук-

Мойсеєвича (1768‒1794) мала велике значення для охорони здоров’я дітей. Він 

писав власні праці перекладав кращі іноземні популярні видання з виховання 

дітей та увага збереження здоров’я висвітлена у праці «Шлях до здоров’я або 

наука, як охороняти своє здоров’я» (1791 р.) [229]. 

Прусський лейб-медик Х. Гуфеланд (1762–1836) у праці «Макробіотика або 

мистецтво продовження життя» (1796 р.) на життєвому досвіді висвітлив питання 

особистої гігієни в емпіричному розвитку. 

Заслуговують на увагу праці К. Цельсія, в галузі гігієни хоч і не був лікарем. 

До збірника «Спосіб збереження свого здоров’я, або коротка дієтетика» (1807 р.) 

автор увів трактат «Дієтетика», де в окремій частині закцентував на тому, що 

здоров’я – найдорожче, що є в кожного. Він також звернув увагу на методи 

охорони здоров’я Ф. Цинерта, Г. Pіхтера та ін., які переконані, що люди повинні 

жити відповідно до правил дієтетики, навіть перебуваючи в здоровому стані. 
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Здоровою не можна назвати ту людину, яка не відчуває у своєму тілі хвороби [4]. 

Німецький лікар-гігієніст М. Петтенкоффер (1818–1901) висловив думку, 

що гігієна – це прикладна фізіологія. Він вивчав вплив повітря, води і ґрунту на 

організм людини, визначив вміст вуглекислого газу в повітрі, встановив значення 

вологості, працював у галузі опалення, вентиляції та гігієни житлових будинків. 

Саме з цього часу практична санітарія використовує з науково обґрунтованими 

вимогами гігієну. 

Фізіологи І. Сєченов (1829–1905) та О. Філомафіовський (1807–1849) 

зазначали, що «дієтетика – це і є фізіологія, застосована в практичному житті». 

Німецький лікар Г. Вільдберг у праці «Дієтетика або наука про збереження 

здоров’я і життя» (1833 р.) наголошував, що дієтетика необхідна для кожного і 

без неї людина не зможе передбачити небезпеки і запобігти їм небезпек, а це 

може стати загрозою для її здоров’я. Автор пояснював, що дієтетика включає 

знання фізіології, психології та природничих наук, як нерозривно взаємодіють. Це 

не робить гігієну ні фізіологією, ні хімією, оскільки характер науки визначається 

не методами і прийомами досліджень. Завдання ж у фізіології та гігієни різні. 

Фізіологія встановлює закони функціонування людського організму, а гігієна 

визначає і встановлює умови середовища, що забезпечують збереження і 

зміцнення здоров’я, особливо в період росту і розвитку [232, с. 38]. 

Берлінський лікар М. Лорінзер у праці «На захист здоров’я учнів» (1836 р.) 

звертає увагу педагогів та лікарів на розумову перевтому дітей під час 

навчального процесу. 

Англійський лікар-гігієніст Паркс Едмунд (1819–1876) у підручнику з 

гігієни (1857 р.) описав вплив повітря, води, ґрунту та інших чинників 

навколишнього середовища на людину. Французький лікар Мішель Леві (1809–

1872) у підручнику з гігієни зауважив, що терапія знаходить у гігієни більше 

ресурсів, аніж у фармацевтичному арсеналі. 

У 1860 р. професор Київського університету Св. Володимира О. Вальтер 

(1818–1889) заснував перший в Україні щотижневик наукового медичного 

часопису «Сучасна медицина», який виходив до 1880 р. У ньому друкували статті 
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з фізіології, гігієни, анатомії, про стан медичної освіти і науки та медичну 

допомогу. Цей медичний часопис дуже високо оцінив відомий професор 

медицини М. Мультановський (1895–1972), назвали його «одним із кращих 

медичних видань того часу» [194, с. 168]. 

У праці академіка Н. С. Ленца «Про вентиляцію в навчальних закладах» 

(1863 р.) було порушено та обґрунтовано питання забезпечення навчальних 

закладів процесом наповнення чистим свіжим повітрям, насиченим киснем, а в 

праці «Гігієнічні нотатки про влаштування училищ» (1863 р.) встановлено вимоги 

до навчальних закладів освіти, яких повинні дотримуватися керівники [96, с. 43]. 

У 1864 році в журналі міністерства народної освіти розміщено працю під 

назвою «Нотатки про гігієну навчального закладу», у якій висвітлено наукові 

пошуки чинників від яких можуть помирати люди. Вони можуть знаходиться не 

тільки в повітрі, ґрунті та воді, їх поширення залежить від умов життєдіяльності, 

тобто недотримання як власної гігієни, так і гігієни побуту. Отже, здоров’я та 

життя людини напряму залежить від дотримання власної та комунальної гігієни 

[230, с. 77]. 

Під час формування шкільної гігієни як науки, важливу роль відводили 

проблемі особливостей конструювання шкільної парти. Адже від неправильне 

положення тіла учня за шкільною партою призводить до хвороб зору, проблем 

хребта та ін. Розв’язання цих проблем полягало в дослідженні положень тіла 

учнів при сидінні за рахунок удосконалення наявних або розробки нових 

конструкцій учнівської парти. Цю проблему висвітлено в праці лікаря Г. Фарнера 

«Дитина і шкільний стіл», надрукованій у 1865 році. Автор розробив конструкцію 

парти, з’єднавши між собою стіл і лавку. 

Для кращого дослідження та наукового обґрунтування результатів вивчення 

явищ впливу навколишнього середовища на людину, особливо того, що 

стосувалося навчального процесу, в університетах було відкрито кафедри гігієни. 

Зокрема, першу кафедру гігієни в 1865 р. – в Мюнхенському університеті, її 

сформовв лікар-гігієніст М. Петтенкофермом (1818–1901) та його учні. 

Відкриття першої кафедри гігієни в університетах царської Росії відбулося в 
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Київському університеті св. Володимира. Ця кафедра гігієни юридично була 

заснована ще в 1865 р., але фактично почала діяти лише з вересня 1871 р. 

Організатором і керівником кафедри був професор В. Суботін (1844‒1898). 

Відкритій кафедрі гігієни на терені України належала особлива заслуга в розвитку 

гігієнічної науки в Російській імперії. Кафедра зробила вагомий внесок у розвиток 

гігієнічної науки, упорядкування навчальних планів і методик викладання [117]. 

Разом з іншими представниками вітчизняної науки вчені кафедри гігієни 

Київського університету св. Володимира запропонували нові шляхи поліпшення 

підготовки лікарів, зокрема, рекомендували введення гігієни як спеціалізації, що 

мало докорінно поліпшити якість підготовки випускників університету, а їхнім 

головним напрямом роботи стала профілактика захворювань [20]. З часом були 

засновані кафедри гігієни в інших університетах, зокрема в Казані та Петербурзі 

(1871 р.), Москві (1882 р.), Харкові (1883 р.). В університетах на медичних 

факультетах викладали предмет «Медична поліція з гігієною» [23, с. 168]. 

Професор педіатрії С. Хотовицький (1796–1885) визначив гігієну дитинства 

як науку, що включає в себе вивчення особливостей дитячого організму. 

Послідовник професора С. Хотовицького і яскравий представник профілактичної 

педіатрії професор М. Тольський (1832–1891) приділяв велику увагу саме гігієні 

шкільного віку. У 1869 р. він на ІІ-му з’їзді природознавців виступив із доповіддю 

«Про значення гігієни в суспільному житті та особливості застосування її до 

наших навчальних закладів», різко розкритикувавши діяльність лікарів, вихователів 

та завідувачів навчальних закладів за те, що вони дуже мало уваги звертали на 

гігієнічні умови життя учасників навчального процесу [132, с. 84]. 

У 1874 р. в журналі «Урядовий вісник» за № 269 було розміщено постанову 

Елабузького земського зібрання В’ятської губернії про встановлення через 

земських лікарів спостереження за гігієною і дієтикою в навчальних народних 

училищах та прохання до інших земських лікарів проводити спостереження за 

гігієнічним станом школи [82]. 

Професори П. Лесгафт, Ф. Ерісман і А. Доброславін у 1875 р. створили 

перший науковий центр зі шкільної гігієни. Науковий центр працював над 
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покращенням гігієнічного стану навчальних закладів. У цей же час до гігієнічної 

виставки і конгресу, що мали відбутися у 1886 р. в м. Брюссель. Для виконання 

цього завдання було об’єднано праці педагогів і лікарів як спеціалістів з гігієни. 

Німецький лікар Г. Кланка який створив серію праць з тематики «Шкільна 

дієтетика: навчання про збереження здоров’я дітей, які відвідують школу» 

(1876 р., 1878 р., 1889 р., 1914 р.). Лікар Г. Кланка [241] звернув увагу на поняття 

«дієтетика» як один із етапів формування гігієни під час навчального процесу, за 

рахунок створення оптимальних умов навчання, а саме необхідність естетично 

облаштовувати освітні заклади для виховання в дитини бадьорого духу і 

формування здорового способу життя. 

Г. Кланка чітко висловив позицію стосовно вимог до навчального закладу, з 

особливою увагою до санітарних норм, які полягають у проникненні світла, 

повітря, яке має бути чистим для дихання та не сирим. Опалення навчальних 

приміщень повинно відповідати вимогам температурного режиму із здійсненням 

вентиляцій з подачею очищеного свіжого повітря збагаченого киснем та відводом 

повітря, яке містить пил та вуглекислий газ. Освітлення навчальних кімнат 

повинно бути помірним та достатнім для читання та письма. Шкільні меблі не 

повинні негативно впливати на здоров’я учасників навчального процесу, а 

організація навчального процесу повинна здійснюватися відповідно до віку, 

розумового і фізичного навантаження на дитину з активним відпочинком та 

заняттям шкільною гімнастикою [241, с. 2]. 

Більшість праць О. Доброславіна (1842–1889) присвячено військовій гігієні, 

але його увага не оминула й школу, зокрема, це затверджена схема для опису 

санітарно-гігієнічного стану та розроблення гігієнічного режиму, типових планів 

будівництва сільських шкіл та проектів дитячих лікувальних колоній. З 1877 року 

А. Доброславін брав участь у засіданнях Петербурзької санітарної комісії з 

удосконалення планів сільських шкіл, майже на всіх засіданнях IV (шкільно-

гігієнічного) відділення Російського товариства охорони народного здоров’я, 

висвітлював ці питання на сторінках популярного журналу «Здоров’я» [123, с. 74]. 

У праці «Записки про шкільну гігієну» (1886 р.) лікар М. Галанін [38] 
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висвітлив низку проблем, пов’язаних із самими педагогами. Зокрема, констатував 

той факт, що педагоги, маючи справу ще з не розвинутим організмом дитини, 

ігноруючи його фізичний розвиток, спрямовують усю енергію на розвиток 

розумових та моральних якостей учня [254]. Учителі не брали до уваги такі речі, 

як недостатня вентиляція класних кімнат, розлад харчування, нераціональне 

освітлення, недосконала конструкція шкільних столів, малий шрифт підручників 

та велике розумове навантаження, що призводило до певних негативних фізичних 

змін в організмі дитини. У результаті – діти після закінчення школи набували 

хворобливого стану, каліцтва та знесилювалися. М. Галінін звертав увагу на 

відсутність ґрунтовних праць з питання шкільної гігієни, тому він наголосив, що 

праця «Нариси шкільної гігієни» буде корисна для педагогів по створенню 

безпечних умов для навчального процесу. Автор зазначив важливість хімічного 

стану повітря в класних кімнатах та розрахував кількість повітря на одного учня, 

вказав на антигігієнічні умови навчального закладу, що призводять до зниження 

зору учня [39]. 

У 1888 р. на засіданні шкільно-гігієнічної комісії обговорювали питання 

«Про призначення фільтрів». Спеціальна комісія, обов’язком якої було розробка і 

обговорення питань, які стосуються шкільної гігієни, приступила до роботи з 

вивчення питання застосування фільтрів для очищення води, щоб цим самим 

підвищити її якість. Для проведення експериментів був вибраний фільтр 

г. Меньяна, результати дослідження заслухано шкільно-гігієнічною комісією. 

Позитивний результат дослідження процесу очищення води спонукав до 

запровадження його в закладах освіти, щоб діти споживали якісну воду [213]. 

У праці під назвою «Бесіда про гігієну в застосуванні її до народної школи» 

від (1899 р.) наголошено на тому, що в шкільну гігієну входять правила 

гігієнічного будівництва шкільних закладів, ведення в них викладання, турботи не 

тільки про духовний, але й про тілесний розвиток учнів, викладання шкільної 

гігієни, яка входить у структуру загальної гігієни. У цьому ж році організовано 

комітет з розробки питань шкільної гігієни, який очолював заслужений професор 

М. Здекауера (1818–1897) [242]. 
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На першому засіданні М. Здекауер зробив огляд усіх питань, які стосуються 

шкільної гігієни, і навів перелік іноземних праць з цього питання. Комітет 

розробив програму з детальним планом вирішення проблем шкільної гігієни, а саме: 

1. Ускладнення списку навчальних закладів відповідно до місцевості. 

2. Вибір місця будівництва для вищих і середніх технічних училищ та 

професійних шкіл при заводах, фабриках і майстернях. 

3. Вибір типу побудови вищих, середніх і нижчих навчальних закладів, з 

урахуванням способу опалення, вентиляції, збільшення вологості повітря, 

освітлення, розміщення вікон, побудови стін, стель та підлоги, розрахунку 

кубічного об’єму повітря в класах і в інших приміщеннях. Визначення будови 

інтернатів, квартир для шкільного персоналу, вибір способу водопостачання, 

миття і охайності, обладнання відхожих міст, задніх дворів і садів, якщо такі є. 

4. Розробка моделей шкільних меблів для загального користування та 

спеціального виробництва, пристосувань для майстерень і лабораторій, з усім 

необхідним інвентарем та наочним обладнанням. 

5. Визначення шрифтів для книжок, атласів, карт, шкільної дошки. 

Використання вечірнього освітлення класів. 

6. Розробка програм викладання з кількістю годин для занять, проведення 

шкільної гімнастики, ігор та розваг. 

7. Постановка задачі медичним працівникам для контролю, нагляду та 

медичної статистики. 

8. Проведення антропологічного дослідження росту, розміру тіла, ваги, 

гостроти зовнішніх відчуттів, зміни розумового і тілесного розвитку. 

9. Організація сільськогосподарських шкіл, їх облаштування інвентарем, 

вибір колонії та налагодження зв’язку між ними. 

10. Проведення попереджувальних заходів задля збереження здоров’я і 

життя учнів у технічних школах. 

Дев’ята секція провела 11 загальних засідань та багато засідань окремих 

комітетів. Другому комітету, працюючи під керівництвом Я. Михайловського 

представив реферат доктора А. Уверського. На засіданні четвертого комітету 
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представлений реферат В. Воленса «Про середовища школи та майстернів». 

П’ятий комітет, під керівництвом професора Н. Тихомирова, в праці  

«О качествах шрифта учебников и классного освещения» охарактеризував вимоги 

до шрифтів та способів освітлення навчальних приміщень.  Науковець П. Лесгафт 

(1837–1909), працюючи в комітеті з питань шкільної гігієни розробив програму з 

фізичного навчання для простих, професійних і середніх шкіл. Також висвітлив 

питання про відносини між розумовим і фізичним навчанням; про загальний час і 

кількість уроків [253]; про кількість учнів у класі. Для більш глибокого 

обґрунтування своїх поглядів П. Лесгафт запрошував на засідання комітету 

викладачі народних і міських шкіл, директорів, керівників (керівничок), викладачів і 

викладачок середніх чоловічих і жіночих навчальних закладів [140, с. 407]. 

Розробки десятого комітету представлені доктором медицини А. Виреніусом – 

«Про заходи для попередження появі і розповсюдженні захворювань в середовищі 

школи» [243]. 

На діяльність І. Бецького [3], відомого громадського діяча і мислителя 

другої половини XVIII століття, найбільше вплинули ідеї Руссо, Гельвеція і Дідро 

про виховання дітей. І. Бецький запропонував ідею створення «особливої породи» 

людей, особливого стану або свого роду третього середнього чину, стану майстрів, 

художників, учених, які були б носіями культури й освіти. Дотримуючись вчення 

Руссо про те, що в людині від народження відсутні шкідливі схильності і вади, а 

навколишнє середовище спонукає до виникнення в людині шкідливих звичок. 

І. Бецький дійшов висновку про необхідність з ранніх років позбавляти дитину 

такого середовища. Йому також належать ідея створення закритих навчальних 

закладів для кадетів, шляхетних дівчат, відкриття виховних будинків для 

незаконнонароджених і підкинутих. Будучи представником панівного класу, 

І. Бецькой був поборником дворянської освіти й виховання. Він виступав за 

становий характер закритих навчальних закладів і був проти виховання в них 

дітей кріпаків, проте висловлювання І. Бецького про гігієну мали важливе 

значення для вирішення питань гігієни виховання. 

Проблему збереження здоров’я учнів неодноразово порушував вітчизняний 
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педагог К. Ушинський, який у статті, «Про виховання дитини для контролювання 

свого організму», яка повинна була увійти до III-го тому його відомої праці 

«Людина як предмет виховання» порушив проблему формування готовності 

дитини до збереження власного здоров’я. К. Ушинський визначив однією з 

найголовніших цілей виховання – підпорядкувати сили та можливості організму 

свідомості і вільній волі людини. К. Ушинський вважав, що шкідливою є 

ненормальна нервова діяльність, при якій організм впадає «в роздратований стан і 

яка робить його стан ослабленим» яких на даний момент дуже багато». У праці 

«Педагогіка здоров’я» К. Ушинський запропонував деякі виховні заходи, що 

попереджають нервове роздратування дітей, а саме: 

1. Забороняти давати дітям чай, каву, вино, ваніль, будь-які прянощі, 

словом, все, що специфічно подразнює нервову систему. 

2. Забороняти ігри, які подразнюють нервову систему, наприклад, будь-які 

азартні ігри, яких розвелося для дітей так багато. 

3. Припиняти діяльність дитини або її гру, якщо помічено, що дитя 

виходить з нормального стану. 

5. Вимагати педантично суворого розподілу дитячого дня, бо ніщо так до 

ладу не приводить, як строгий порядок у діяльності, і ніщо так не дратує 

нерви, як безладне життя. 

6. Вимагати постійної зміни розумової діяльності тілесними вправами, 

прогулянками, купанням і т.д. [163]. 

На безпосередній зв’язок між способом життя, який веде людина, і станом її 

здоров’я звертали увагу М. Пирогов і П. Лесгафт [140]. Вони показали 

взаємозв’язок фізичного і морального здоров’я, акцентуючи на усвідомлення 

того, що відбувається у внутрішньому світі людини. П. Лесгафт звернув увагу на 

фізичне здоров’я і визначив першорядну роль фізичної культури у вихованні 

здорового покоління. Розробляючи освітню теорію фізичного виховання, 

основною ознакою він назвав єдність фізичного і розумового розвитку дитини. 

Учений вказував на те, що кожен педагог зобов’язаний знати анатомію, 

фізіологію і медицину для власного попередження відхилень у поведінці, 
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навчанні й здоров’я своїх вихованців. Тому існує об’єктивна необхідність у 

формуванні в людини відповідального ставлення до свого організму в 

соціоприродному середовищі його проживання. Таку роботу повинні проводити 

громадські організації, державні установи, в тому числі загальноосвітні школи, 

які відіграють важливу роль у збереженні здоров’я та гігієнічній освіті населення. 

Педагог Я. Мор (1840–1914) у праці «Питання про обтяження учнів наших 

гімназій залежно від обстановки сім’ї в домашніх умовах» (1892 р.) чітко вказував 

на залежність успішної освіти та збереження здоров’я дитини від умов, створених 

сім’єю. Дослідження І. Посадського, зокрема «Дослідження повітря і визначення 

коефіцієнта вентиляції в Київській гімназії» (1899 р.) та «Провітрювання й 

опалення класних кімнат і дотримання чистоти в шкільних приміщеннях» 

(1900 р.), зосереджені на визначенні властивостей повітря та способів опалення 

навчальних приміщень. А. Брейтману праці «Шкільна гігієна» (1901 р.) описує 

вимоги до розміщення навчальних кімнат, природного і штучного освітлення, 

вентиляції, чистоти та опалення навчальних кімнат. А. Брейтмань, крім 

висвітлення параметрів середовища навчального закладу, також приділяє увагу 

гігієні нервової системи та органів відчуття учнів [244]. Лікар В. Рахманов уклав 

зміст бесід лікаря з учителями, батьками та вихователями на тему повітря в 

кімнатах, устрій школи, температуру в приміщеннях, освітлення класів [13]. 

Професор В. Орлов, викладаючи предмет «Медична поліція з гігієною», створив 

посібник з практичних занять по гігієні та медичній поліції для дослідження 

питної води [230, с. 77]. 

Вагомим внеском у профілактику захворювань і розвиток шкільної гігієни 

стала плідна співпраця лікарів-педіатрів Н. Філатова, Н. Бистрова, К. Раухфуса, 

Н. Гундобіна, лікарів-гігієністів А. Віреніуса, В. Гориневского, А. Доброславіна, 

Ф. Ерісмана та педагогів К. Ушинського, П. Лесгафта, П. Каптерева, В. Вахтеріва. 

Особливо вагомими праці у даному напрямку професора Ф. Ерісмана (1842–1915), 

який дотримувався думки, що гігієніст повинен аналізувати явища навколишнього 

середовища, які мають вплив на стан здоров’я людини [193, с. 161]. 

Визначеною подією початку ХХ століття стало те, що при Міністерстві 
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народної освіти в 1905 р. було організовано лікарсько-санітарну частину для 

контролю навчальних закладів, видано «Інструкцію і настанови для лікарсько-

санітарного частини навчальних закладів», що стало фактично першою інструкцією, 

яка визначила умови навчання та обладнання навчальних закладів [179, c. 21]. 

Отже, другий етап розвитку гігієни позначений виникненням терміну 

«медична поліція» та «дієтетика», як фундаментальних частин гігієни. Відкриття 

кафедр гігієни, формування різних комітетів та комісій із гігієнічних питань та ін. 

дозволило відокремити гігієну від інших суміжних наук. Це посприяло 

вдосконаленню гігієнічних знань, які було використано на практиці з метою 

створення безпечного середовища. Було визначено, що навально-виховний процес 

шкіл, училищ та закладів вищої освіти відіграє особливу роль у формуванні 

інтересу до збереження здоров’я серед його учасників. Наукове обґрунтування 

параметрів і способів фільтрації та вентиляції повітря, використання освітлення 

як природного, так і штучного, використання видів опалення і дотримання 

температурного режиму, розміщення навчального закладу та житлових будинків, 

визначення об’єму житлових та навчальних площ, упорядкування часу праці й 

відпочинку, дотримання правильного харчування дозволило сформувати основні 

компоненти гігієни, правильне поєднання створює комфортні умови праці та 

відпочинку людини з мінімально втратою здоров’я. Учені, медики та педагоги 

шукали ефективні психолого-педагогічні підходи для формування інтересу до 

збереженням життя та здоров’я через підвищенні гігієнічної освіти учасників 

навчально-виховного процесу. 

Початок третього етапу розвитку гігієни пов’язаний із Жовтневим 

переворотом 1917 року. Відбувся новий поштовх наукового розвитку з метою 

переосмислення цінностей збереження здоров’я людини. Країна отримала важку 

санітарно-епідеміологічну спадщину. Основні організаційні принципи охорони 

здоров’я будуються на державно-соціальній програмі з профілактичним напрямом 

у єдності медичної науки і практики охорони здоров’я та участі населення в ній. 

У березні 1919 р. перед радянською охороною здоров’я було поставлено 

завдання проведення широких санітарних заходів для тих, хто працює. Це 
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оздоровлення населених місць через охорону ґрунту, води і повітря, упровадження 

громадського харчування на науково-гігієнічних основах, створення санітарного 

законодавства та забезпечення загальнодоступної, безкоштовні і кваліфікованої 

лікарської допомоги. Охорона здоров’я народу, включала поліпшення житлових 

умов тих, хто працює проведення необхідних заходів з охорони материнства і 

дитинства, охорони праці, повне соціальне страхування всіх працівників. 

Вагомим внеском у профілактику виникнення хвороб серед учасників 

навчального процесу професійно-технічних закладів освіти став розвиток 

санітарно-епідеміологічної служби як самостійної галузі радянської охорони 

здоров’я. Ряд положень, декретів СНК РРФСР, а особливо лист НКПС РСФСР 

«Про боротьбу з захворюваннями, смертністю та антисанітарними умовами життя 

широких мас населення» (1917 р.), вказують про необхідність створення 

санітарної інспекції для боротьби із захворюваністю та смертністю, в тому числі 

дитячою, забезпечення населення санаторіями, розміщеними в цілющих місцях. 

Рішення цього завдання полягало у створенні загальних медико-санітарних 

організацій, громадських самоврядувань таких, як губернські, повітові та 

центральні лікарсько-санітарні ради. 

О. Мольков запропонував «Єдиний план гігієнічного навчання» (1923 р.) як 

одну з важливих частин загальної програми оздоровлення населення. Ціль такого 

виховання полягала у формуванні гігієнічних навиків з формуванням гігієнічної 

дисципліни. Це дало можливість скласти яскраву уяву про тісну взаємодію між 

санітарним благополуччям як всього суспільства, так і кожного індивіда. Мета 

полягала в підготовці кожного громадянина до участі у створенні та підтримці 

загального санітарного благоустрою [173]. На думку І. Павлова, санітарно-

гігієнічні норми для навчальних закладів дітей та підлітків необхідно формувати 

не тільки на основі впливу навколишнього середовища, ай з урахованням 

особливості підростаючого організму. Контроль за санітарно-гігієнічним станом 

навчальних закладів здійснювати на основі санітарно-технічних норм, які 

сформувалися завдяки декретам [137]. 

Декрет СНК РСФСР «Про санітарні органи республіки» (1922 р.) передбачав 
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діяльність санітарних органів за контролем за санітарної охорони води, повітря, 

ґрунту, житла та харчових продуктів, в організації протиепідемічних заходів, 

боротьбі із соціальними захворюваннями та охороні здоров’я дітей, санітарною 

статистикою та просвітництвом. «Тимчасові правила влаштування і тримання 

житлових приміщень і організація житлово-санітарного нагляду» (1923 р.), 

«Розповсюдження на всю територію СРСР дії обов’язкових постанов з техніки 

безпеки і промислової санітарії, затверджених народним комісаріатом» (1923 р.), 

«Положення про школи для підлітків, які працюють» (1925 р.), «Положення про 

професійно-технічні школи» (1926 р.), «Про позашкільні заходи для боротьби з 

хуліганством» (1927 р.), «Про заходи по покращенню праці шкіл фабрично-

заводського навчання, які знаходяться у відомстві вищих рад народного 

господарства СРСР» (1931 р.), «Про організацію державної санітарної інспекції» 

(1933 р.), «Про санітарну охорону водопроводів і джерел водозабезпечення» 

(1937 р.), «Тимчасові інструктивно-методичні вказівки по санітарно-гігієнічному 

контролю за якістю повітря в приміщеннях суспільних будівель, обладнаних 

кондиційованим повітрям» (1973 р.), «Про затвердження положення про виробничі 

практики учнів міських професійно-технічних і технічних училищ, для навчання 

кваліфікованих робітників для промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

громадського харчування та галузей, що обслуговують населення» (1975 р.), 

«Методичні рекомендації щодо вдосконалення умов навчання і виховання учнів 

середніх професійно-технічних училищ» (1978 р.) передбачали застосування 

санітарно-гігієнічних норм для створення оптимального здоров’язберігаючого 

середовища людини як під час праці, так і відпочинку. 

Головне завдання створення оптимального здоров’язберігаючого середовища 

людини полягало у створенні таких умов, за яких людина мала б високу 

працездатність, дотримувала б чергування праці та відпочинку, змінювала б різні 

види діяльності та ін. Для учасників навчально-виховного процесу санітарно-

гігієнічні норми передбачають навчання і праці для підлітків різного віку з 

урахуванням умов навчання, ефективного використання вільного часу, засобів 

фізичного виховання, організацію виробничого навчання і виробничої практики, 
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режим домашньої праці, позакласної роботи, режим дня, режим харчування, 

природне та штучне освітлення, повітряно-тепловий режим, шумовий фактор, 

попередній медичний огляд та періодичні медичні огляди, застосування загальних 

здоров’язбережувальних заходів з оцінкою стану здоров’я учнів, проведення 

професійного відбору за психофізіологічним показником для успішного оволодіння 

професією і всього комплексу необхідних знань. 

Розбудова та розвиток промисловості вимагали створення нових робочих 

місць, а для професійної освіти – створення нової робочої сили. Це сприяло 

формуванню санітарно-гігієнічної законодавчої бази для мережі професійно-

технічних училищ. Так, відповідно до положень «Про заходи щодо розширення 

мережі середніх сільських професійно-технічних училищ» (1975 р.), «Про 

професійно-технічні училища та середні спеціальні навчальні заклади. Норми 

проектування» (1978 р.), «Санітарні правила по влаштуванню та утриманню 

навчальних закладів системи профтехосвіти» (1980 р.) передбачався вибір форм 

будівель профтехучилища та розміщення їх на земельній ділянці, з відповідним 

забезпеченням допоміжних будівель, споруд та ін. Передбачалося забезпечення 

будівель профтехучилищ повітряно-тепловою системою, природним та штучним 

освітленням, необхідним обладнанням, водоведення й виведення та ін. для 

створення комфортних умов перебування учня. Навчально-виховний процес у 

професійно-технічних училищах забезпечувався положеннями «Про режим  

праці і відпочинку учнів середніх професійно-технічних училищ» (1981 р.), 

«Удосконалення умов навчання, виховання та охорони здоровʼя учнів середніх 

профтехучилищ» (1981 р.), «Про заходи щодо вдосконалення медико-санітарної 

допомоги підліткам» (1981 р.) та «Методичні рекомендації вдосконалення умов 

навчання і виховання учнів середніх профтехучилищ» (1983 р.). Ці положення 

передбачали надання учням професійно-технічної освіти, професійних знань та 

знань способів збереження життя й здоров’я в процесі праці [125]. 

У сучасній Україні теж існує певна законодавча база стосовно санітарно-

гігієнічних вимог як частини здоров’язбережувальної системи молоді. Так, у 

Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
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населення» (1994 р.) вказано на актуальність курсу гігієнічного навчання, що є 

обов’язковою складовою професійної підготовки, підвищення кваліфікації кадрів. 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.) передбачає систему 

професійно-технічної освіти, що складається з професійно-технічних навчальних 

закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, у галузі професійно-

технічної освіти. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

положення про професійно-технічний навчальний заклад» (1998 р.) вказує на те, 

що приміщення і споруди професійно-технічного навчального закладу обладнуються 

та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і 

санітарно-гігієнічних норм. Так, «Державні санітарні правила і норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу» (2001 р.) [58] стосується закладів загальної освіти 

I, I‒II, I‒III ступенів, спеціалізованих шкіл I, II, III ступенів, гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, що проектуються, будуються, реконструюються та тих, що існують, 

незалежно від типу, форми власності і підпорядкування: та передбачають 

санітарно-гігієнічну освіту учнів, формування здорового способу життя та 

самообслуговування. 

Етап з 1917 р. по 2019 р. ознаменувався уточненням та втіленням у життя 

санітарно-гігієнічних вимог, правил та норм для влаштування навчального 

процесу та утримання системи закладів професійно-технічної освіти. Ці законодавчі 

документи передбачають санітарно-гігієнічне навчання та виховання серед молоді 

закладів професійно-технічної освіти з метою формування ефективної системи 

здоров’язбереження, що сприяє зменшенню рівня захворюваності та смертності 

серед молоді завдяки створенню умов безпечного середовища та формуванню 

зацікавленості дотримуватися вимог гігієни та санітарії. 

Проведений історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку санітарно-

гігієнічної культури та сучасного стану дозволив детальніше обґрунтувати процес 

її формування як феномена гармонійної життєдіяльності особистості, що 

розкривається через стани, явища і процеси формування, збереження та зміцнення 

здоров’я. Виявлено, що перший етап формування санітарно-гігієнічної культури 
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(800 р. до н.е. – 1779 р.) включає праці з гігієни, античні, варварські і 

християнські ідеали збереження здоров’я людини, прагнення відокремлення 

науки від релігії для покращення процесу лікування; другий етап (1780 р. – 

1917 р.) – розвитку гігієни –позначився відкриттям кафедр гігієни, формуванням 

різних комітетів та комісій з гігієнічних питань, що сприяло відокремленню 

гігієни від інших суміжних наук. На третьому етапі (1917 р. – 2019 р.) створено 

санітарно-гігієнічну законодавчу базу для формування санітарно-гігієнічного 

навчання та виховання молоді, зокрема в закладах професійно-технічної освіти з 

метою формування ефективної системи здоров’язбереження. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проведене науково-теоретичне дослідження та психолого-педагогічне 

вивчення проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-

технічної освіти дозволяє зробити такі висновки. 

Підґрунтям для дослідження проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО стали праці багатьох учених. На основі аналізу наукові праці 

класифіковано за групами. 

До першої групи належать праці, у яких розкрито загальні питання 

вдосконалення системи професійної підготовки в закладах вищої освіти 

(О. Браславська, Є. Зеєр, О. Коваленко, Н. Ничкало та ін.), висвітлено проблему 

загальної готовності майбутніх інженерів-педагогів у системі вищої освіти 

(В. Луговий, С. Шандрук та ін.). Науковці проаналізували проблеми вдосконалення 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів (накопичення теоретичних знань та 

практичних умінь, творчих здібностей, особливостей професійної діяльності 

інженерів-педагогів). 

До другої групи віднесено праці, у яких досліджено проблеми професійної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в закладах вищої 
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освіти (А. Беляєва, Ю. Гвоздецька, Б. Гершунський, Р. Гуревич, І. Зязюн, 

Е. Калицький, І. Каньковський, М. Козяр, Н. Олейникова, С. Хоменко, М. Цирельчук, 

О. Щербак та ін.), обґрунтовано зміст професійної діяльності інженерів-педагогів 

(В. Баталова, Е. Зеєр, С. Ткачук та ін.), висвітлено професійно-педагогічну 

підготовку інженерів-педагогів (М. Бивалькевич, Н. Брюхова, Н. Ничкало, 

В. Радкевич, Л. Тархан та ін.), розкрито питання вдосконалення процесу 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (Н. Волкова, Н. Дубова, 

О. Коваленко, С. Сердюкова та ін.). Науковці встановили, що професійна 

підготовка майбутніх інженерів-педагогів та їхня готовність до отримання 

теоретичних знань залежить від сформованості в них цілісного уявлення про 

структуру професійної діяльності, що має допомогти їм у майбутній професійній 

діяльності знаходити оптимальний спосіб організації системи професійно-

практичних дій через проєктування, планування, прогнозування та моделювання. 

До третьої групи належать праці, у яких розкрито теоретичні питання 

використання компетентнісного підходу для підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю (Н. Волкова, М. Матушкіна, О. Скібіна, І. Столбова 

та ін.), формування компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю (К. Власенко, Н. Недосєкова, О. Сердюкова, І. Філімонова та ін.), 

використання педагогічних засобів для формування професійної компетентності 

(І. Бех, В. Васенко, Г. Корінна, Г. Чирва, С. Ящук та ін.), формування 

здоров’язбережувальної компетентності особистості (О. Ажиппо, О. Антонова, 

С. Кириленко, В. Підлісна та ін.), зміцнення індивідуального здоров’я шляхом 

дотримання санітарних та гігієнічних норм (С. Виговська, Н. Журавська, 

В. Корнієнко, Н. Коцур, Д. Семенов, І. Ястребцов та ін.), упровадження 

педагогічних умов для формування санітарно-гігієнічної компетентності (О. Горай, 

А. Ільченко, А. Сук та ін.). У працях цієї групи акцентовано увагу на освітньому 

процесі закладів вищої освіти з підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури. 

Наявні дослідження ще не дозволяють належним чином розглянути питання 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 
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санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, оскільки відсутня модель цієї 

підготовки, яка розкриває сутність і потребу у забезпечені ЗПТО підготовленими 

в санітарно-гігієнічному сенсі інженерами-педагогами харчового профілю. 

Сутність та зміст ключових понять дослідження розкриті на основі аналізу 

таких дефініцій, як: «санітарно-гігієнічна культура» («здоров’я» – Г. Царегородцев, 

П. Плахтіна та ін., «здоровий спосіб життя» – Н. Журавська, О. Мозговий, 

І. Шуліпенко та ін., «гігієна» та «санітарія» – Е. Паркс, О. Соколюк та ін., 

«культура» – С. Виговська, Є. Товстух та ін.); «інженер-педагог харчового 

профілю» («інженер-педагог» – І. Бендера, І. Каньковський, Б. Ломова, 

О. Романовський, О. Марковська та ін., «професійна підготовка» – А. Ліненко, 

С. Ящук та ін., «професійна інженерно-педагогічна підготовка» – Ю. Гвоздецька, 

О. Коваленко та ін., «професійна діяльність інженера-педагога» – Т. Кравченко, 

С. Ткачук, І. Філімонова та ін., «харчова галузь» – А. Барабаш, Л. Дейнеко, 

Л. Євчук та ін.). 

Аналіз цих категорій дав можливість сформулювати ключове поняття 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО», яке кваліфікуємо як систему 

цільових, змістових, технологічних аспектів інженерно-педагогічної освіти, 

спрямованих на становлення їх професійно-особистісної позиції щодо здоров’я-

збережувальних цінностей, санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей 

забезпечувати ефективний процес формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів ЗПТО. Поняття «готовність інженера-педагога харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО» трактуємо як 

цілеспрямовану реалізацію цілей та завдань формування санітарно-гігієнічної 

культуру учнів ЗПТО, які включають активізацію мотиваційно-ціннісної сфери, 

набуття здобувачами санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей здоров’язбе-

режувальної спрямованості для здійснення професійної діяльності. 

Проведений історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку санітарно-

гігієнічної культури та сучасного стану дозволив детальніше обґрунтувати процес 

її формування як феномена гармонійної життєдіяльності особистості, що 
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розкривається через стани, явища і процеси формування, збереження та зміцнення 

здоров’я. Виявлено, що перший етап формування санітарно-гігієнічної культури 

(800 р. до н.е. – 1779 р.) включає праці з гігієни, античні, варварські і 

християнські ідеали збереження здоров’я людини, прагнення відокремлення 

науки від релігії для покращення процесу лікування; другий етап (1780 р. –

 1917 р.) – розвитку гігієни – позначився відкриттям кафедр гігієни, формуванням 

різних комітетів та комісій з гігієнічних питань, що сприяло відокремленню 

гігієни від інших суміжних наук. На третьому етапі (1917 р. – 2019 р.) створено 

санітарно-гігієнічну законодавчу базу для формування санітарно-гігієнічного 

навчання та виховання молоді, зокрема в закладах професійно-технічної освіти з 

метою формування ефективної системи здоров’язбереження. 

Зміст першого розділу відображено в публікаціях автора [119; 120; 121; 122; 

153; 154; 159]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ ДО ФОРМУВАННЯ 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Аналіз стану готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти під час констатувального експерименту 

 

З 2019 року освітній процес в закладах вищої освіти з підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів організовується відповідно до Галузевого стандарту вищої 

освіти перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) [40], що узгоджується з Галузевим стандартом вищої освіти [41]. 

В Галузевому стандарті 2019 р. чітко визначенні вимоги до здобувачів вищої 

освіти, як володіння психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками 

та технологіями для застосовування їх на практиці, а також графічними, 

математичними, лінгвістичними та іншими засобами в своїй предметній області, 

вміння застосовувати і використовувати сучасні технічні засоби навчання, а також 

сучасне промислове та дослідне обладнання своєї предметної галузі [40]. 

Відповідно до Галузевого стандарту, заклади вищої освіти розробляють 

освітні програми підготовки майбутніх фахівців, які включають перелік вимог до 

кваліфікації здобувачів освітнього рівня; перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для успішного 

виконання цієї програми; професійні компетентності, що є очікуваними 

результатами навчання» [184]. Ціль підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю полягає у кваліфікованому здійсненні професійного навчання 

та виховання в рамках конкретної професії, з врахуванням організації 

виробництва продукції харчової та переробної промисловості. Результат даної 

підготовки буде мати вигляд сформованих компетентностей, як інтегральна 

компетентність, що передбачає здатність інженера-педагога розв’язувати складні 
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спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі освіти та харчової і 

переробної промисловості. Загальна компетентність, формується на складових, як 

ціннісно-світоглядна (здатність реалізувати свій особистісний потенціал у 

суспільно-політичному житті країни), соціально-економічна (здатність аналізувати 

соціально значущі процеси і проблеми), правова (здатність ефективно 

використовувати законодавчі акти і нормативно-правові документи в особистому 

житті та професійній діяльності), життя- та здоров’язберігаюча (здатність 

організовувати й регулювати життє- та здоров’язберігаючу діяльність, навики 

здійснення безпечної діяльності), інформаційно-комунікативна (здатність 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово), загальнонаукова 

(здатність до власного інтелектуального розвитку та навчання впродовж життя, до 

самовиховання). Спеціальна фахова компетентність, що передбачає компонент 

психолого-педагогічний (здатність створювати умови розвитку людини, її освіти; 

будувати освіту як систему) та предметно-методологічний (знання змісту 

навчального предмету та прагнення до набуття нових знань, орієнтація в сучасних 

дослідженнях у відповідній галузі науки). Спеціалізована компетентність, що 

базується на складових, як політехнічна (здатність усвідомлювати наявність 

інтеграційних процесів як умови існування і розвитку соціально-природного 

середовища) та техніко-технологічна – галузева (здатність розробляти під 

керівництвом прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва 

продукції) [211]. 

Більш детальна характеристики вказаних компетентностей інженера-

педагога харчового профілю з означенням знань, умінь, комунікацій, автономію 

та відповідальність наведено в таблиці 1 (додатоку Б). 

Метою нашого дослідження є визначення рівня готовності майбутнього 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури в учнів ЗПТО. Здійсненний аналіз освітнього стандарту показав, що в 

ньому не передбачається навчальної діяльності на формування окремої санітарно-

гігієнічної культури. Тому необхідно встановити елементи освітнього стандарту, 

що можуть формувати дану компетентність. 

Професійна діяльність інженера-педагога харчового профілю відбувається 
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одночасно в двох різнорідних системах це «людина-людина», «людина-техніка» і 

їх модифікації [9, с. 13], а для формування здоров’язберігаючого компоненту 

потрібно зосередити увагу на функціонування в системі «людина-життєве 

середовище». Даний підхід дозволить охарактеризувати санітарно-гігієнічну 

компетентність, як важливий елемент системи збереження життя та здоров’я 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю. 

Загальна компетентність в освітньому стандарті з підготовки інженера-

педагога харчового профілю, передбачає здатність до організації та регулювання 

життє- та здоров’язберігаючої діяльності, що спрямована на збереження 

фізичного, соціального, психічного і духовного здоров’я, так і до здоров’я тих, 

хто поряд. Майбутній інженер-педагог харчового профілю повинен вміти 

мотивувати учасників освітнього процесу ЗПТО дбайливо ставитися до 

навколишнього середовища. 

Встановлення стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО варто 

розпочати з аналізу фахових дисциплін та дисциплін вільного вибору для 

детального з’ясування рівня подачі санітарно-гігієнічних знань у процесі 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. 

Для здійснення поставленої задачі ми провели аналіз освітніх програм 

спеціальності 015.21 Професійна освіта (Харчові технології) в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка та Переяслав-Хмельницькому 

державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

здійснюється підготовка майбутніх бакалаврів харчових технологій відповідно 

навчального плану, що передбачає опанування 69 кредитів циклу загальної 

підготовки; психолого-педагогічних дисциплін з циклу професійної підготовки, 

відповідно, 81 кредит; дисциплін вільного вибору студентів – 66 кредитів. 

Педагогічні та виробничі практики становлять 10 % від загального обсягу, тобто 

24 кредити. Навчальний план Національного педагогічного університету 
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ім. М. П. Драгоманова передбачає 240 кредитів на підготовку майбутніх 

бакалаврів харчових технологій. Вони розподілені наступним чином: гуманітарна 

та соціально-економічна підготовка 24 кредити, фундаментальна, природничо-

наукова підготовка – 30 кредитів, професійна та практична підготовка – 102 

кредити, фахова спеціалізована підготовка – 24 кредити, дисципліни вільного 

вибору студента – 60 кредитів. 

У Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка 

навчальний план підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій укладено 

відповідно до чинного Стандарту вищої освіти, навчального плану та освітніх 

програм. Він містить 240 кредитів. В Переяслав-Хмельницькому державному 

педагогічному університеті імені Григорія Сковороди підготовка майбутніх 

бакалаврів харчових технологій передбачає опанування студентами 240 кредитами, 

розподіленими між циклами загальної (87 кредитів) та професійної підготовки 

(153 кредити). Кожен цикл містить у своєму складі перелік нормативних 

дисциплін та дисциплін за вибором студентів. 

На основі проведено аналізу ми можемо констатувати, що відповідно до 

чинного Галузевого стандарту вищої освіти та розроблених освітніх програм для 

закладів вищої педагогічної освіти, які готують майбутніх бакалаврів харчових 

технологій, є однаковою кількість навчальних кредитів та їх групування у цикли 

загальної підготовки, професійної підготовки та вільного вибору студентів. 

Загальний обсяг обов’язкових для вивчення дисциплін складає 70 % від загального 

обсягу кредитів ЄКТС, дисциплін вільного вибору студентів, відповідно, 30 %. 

Загальна кількість кредитів для вивчення студентами – 240 теоретичної 

підготовки, 10 % з яких відведено на практичну підготовку. 

Утім є певні відмінності в кількості фахових дисциплін, які мають 

опанувати студенти 2, 3 та 4 років підготовки, а також у назвах та змістовому 

наповненні окремих фахових дисциплін. Оскільки ці відмінності мають 

суб’єктивний характер та не впливають на кінцевий результат навчання, можемо 

знехтувати ними та вважати рівнозначними обрані фахові дисципліни циклів 

загальної й професійної підготовки, а також циклу вільного вибору дисциплін. 

З метою визначення рівня підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
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харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  

ми пропонуємо виокремити з навчального плану підготовки спеціальності  

015.21 Професійна освіта (Харчові технології) наступні дисципліни: «Вступ до 

спеціальності» (3 кредити, 1 курс, 1 семестр), «Фізіологія харчування»  

(5 кредитів, 1 курс, 2 семестр), «Основи дієтичного та лікувального господарства» 

(3 кредити, 3 курс, 5 семестр), «Санітарія та гігієна закладів ресторанного 

господарства» (6 кредитів, 3 курс, 5 семестр), «Методологічні засади професійної 

освіти» (6 кредитів, 2 курс, 3 семестр), «Охорона праці та безпека життєдіяльності» 

(3 кредити, 3 курс, 6 семестр), «Харчові технології» (5 кредитів, 4 курс,  

8 семестр), «Вікова фізіологія, шкільна гігієна» (2 кредита, 2 курс, 3 семестр), 

«Фізичне виховання» (6 кредитів, 1 курс, 1‒2 семестр), «Виробниче навчання»  

(6 кредитів, 1 курс, 1‒2 семестр), «Методика професійного навчання» (6 кредитів, 

3 курс, 5 семестр). 

Мета навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» полягає в тому, щоб 

ознайомити з основними компетентностями майбутнього інженера-педагога, 

спеціальними науковими знаннями, уміннями, навичками з конкретної спеціальності, 

сформувати у здобувачів освіти загальне уявлення про структуру, зміст, характер 

і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності, потребу до постійного 

поновлення і застосовування на практиці в умовах даного виду праці. Завдання 

даної дисципліни полягає в оволодінні знаннями про систему вищої педагогічної 

освіти в Україні, її організаційну основу і структуру; шляхи формування 

педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи 

самонавчання; домінантні, периферійні та професійно недопустимі якості 

вчителя; структуру професійної компетентності вчителя; зміст теоретичної, 

практичної та психологічної готовності вчителя до педагогічної професії; основні 

документи, що регламентують процес підготовки сучасного вчителя; зміст і роль 

професійних комунікативних якостей; стилі та стадії педагогічного спілкування; 

специфіка комунікативних засобів педагога. 

Результатом опанування вказаної дисципліни є володіння законодавчою 

базою щодо завдань, цілей, принципів, засад функціонування освіти в Україні. 

Сформовані знання про міжнародні та законодавчі акти України в галузі охорони 
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дитинства про захист прав дітей та забезпечення їх повноцінного розвитку. 

Знання про нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу 

освіти, напрями діяльності (адміністративна, методична, контролююча, проектна, 

освітня, виховна, фінансово-господарська тощо). 

Навчальна дисципліна «Фізіологія харчування» передбачає отримання знань 

про якісний й кількісний склад харчових продуктів, потреби людини в їжі; 

вивчення процесів травлення та засвоєння поживних речовин і харчових 

продуктів, а також дослідження особливостей харчування та стану здоров’я 

населення різних регіонів країни та визначення на їх основі фізіологічних потреб 

у поживних речовинах та енергії. Важливим є те, що програмою дисципліни 

передбачено розвиток у студентів потреби у здоровому способі життя; формування 

культури харчування; оволодіння основами збалансованого і раціонального 

харчування як запоруки повноцінного життя. 

Дисципліною «Основи дієтичного та лікувального господарства» 

передбачається формування у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки для використання у 

майбутній практичній діяльності знань щодо основних способів харчування 

сучасної людини, а також ознайомлення з видами та призначенням дієт, 

принципами здорового способу життя та методами раціонального харчування. 

Дисципліна направлена на засвоєння знань з основ фізіології та біохімії 

харчування, раціонального харчування різних вікових, професійних та нозологічних 

груп населення; вивченню принципів профілактики харчових отруєнь, гострих 

кишкових інфекцій та захворювань аліментарного походження; з’ясувати 

актуальні проблеми сучасних напрямів в фізіології харчування та встановити їх 

зв’язок зі здоров’ям та працездатністю населення; оволодіння вміннями оцінювати 

харчові продукти за гігієнічними показниками, результатами бактеріологічного та 

токсикологічного дослідження й формулювання висновку щодо їх якості та 

відповідності стандартам; методикою проведення просвітницької та консультативної 

роботи серед населення з питань первинної та вторинної аліментарної 

профілактики захворювань; пропагувати гігієнічних знань серед населення в 

галузі раціонального харчування. Результатом вивчення дисципліни є формування 
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рівня теоретичної та практичної підготовки для використання у майбутній 

практичній діяльності знань щодо основних способів харчування сучасної 

людини, а також ознайомлення з видами та призначенням дієт, принципами 

здорового способу життя та методами раціонального харчування. 

Дисципліна «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства» 

передбачає засвоєння студентами науково-практичних знань в галузі санітарії та 

гігієни, в тому числі організацію санітарного режиму роботи підприємств згідно з 

вимогами державного санітарного законодавства, сучасні санітарно-гігієнічні 

вимоги до виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації харчових 

продуктів в умовах підприємств ресторанного та готельного господарства, 

санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які 

виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та 

професійних захворювань; ознайомлення з науково-обґрунтованими санітарно-

гігієнічними вимогами до влаштування підприємств ресторанного та готельного 

господарств та дій факторів зовнішнього середовища; надання знань з санітарно-

гігієнічних вимог до проектування підприємств ресторанного та готельного 

господарств, які забезпечують поточність технологічних процесів та раціональне 

розташування приміщень підприємства; ознайомлення з санітарно-гігієнічними 

вимогами до технологічних процесів виробництва, зберігання, транспортування 

та реалізації харчових продуктів; використовувати знання в галузі гігієни 

харчування для раціональної організації санітарного режиму підприємства, а 

також дотримання правил особистої гігієни з санітарною охороною харчових 

продуктів різноманітного призначення, профілактикою харчових та професійних 

захворювань; ознайомлення з організацією санітарного нагляду за підприємствами 

ресторанного та готельного господарств, навчити їх самостійно працювати з 

відповідною санітарною документацією, ознайомити з адміністративною та 

юридичною відповідальністю за порушення санітарного законодавства. 

Результатом вивчення дисципліни є отриманні знання та сформуванні 

уміння, щодо створення оптимального мікроклімату, визначення гігієнічних 

показників якості сировини та готової харчової продукції, застосовування вимог 

санітарно-гігієнічного нормативів, здійснення санітарно-гігієнічний нагляду при 
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реалізації харчових продуктів, аналізування теоретичних і технологічних концепції 

та принципів створення харчової продукції з оздоровчим та профілактичним 

призначенням, дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних нормативів та здійснювати 

санітарно-гігієнічний нагляд при реалізації харчових продуктів. 

Дисципліна «Методологічні засади професійної освіти» спрямована на 

формування у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю знань предмету, 

функцій та завдань педагогіки, її основних категорій та місця у системі інших 

наук, методології науково-педагогічного дослідження та спеціальної теорії систем 

у педагогіці, які забезпечують цілісний підхід до вивчення педагогічних об’єктів, 

процесів та явищ. Розкриття сутності системного підходу сприяє оволодінню 

уміннями щодо аналізу особливостей функціонування різних педагогічних 

систем, їх складників та причинно-наслідкових зв’язків між елементами 

педагогічних систем, формує базу для подальшої теоретичної та практичної 

підготовки інженерів-педагогів. 

В результаті вивчення дисципліни майбутні інженери-педагоги харчового 

профілю будуть вміти аналізувати взаємодію педагогічної теорії та практики; 

розробляти науковий апарат педагогічного дослідження; використовувати 

понятійний апарат педагогіки; вибирати методи дослідження згідно з його метою 

та завданнями; аналізувати особливості педагогічних систем, педагогічного 

процесу тощо; застосовувати технологічні засади (мету, зміст, методи, засоби, 

форми) педагогічного процесу; аналізувати і використовувати законодавчі 

документи про освіту при наданні характеристик принципам, рівням та закладам 

освіти; складати схему системи освіти України; аналізувати сучасний стан і 

тенденції розвитку професійно-технічної освіти та інженерно-педагогічної 

професії; аналізувати професіограму інженера-педагога; аналізувати види і 

структуру діяльності інженера-педагога. 

Дисципліна «Охорона праці та безпека життєдіяльності» полягає у набутті 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю знань, умінь і навичок для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах 
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господарювання, а також формування відповідальності за особисту та колективну 

безпеку. Опанування дисципліни полягає в формуванні культури безпеки і ризик-

орієнтованим мисленням, при якому питання безпеки, захисту й збереження 

навколишнього середовища розглядаються як  найважливіші пріоритети в житті й 

діяльності, вміннями оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, 

безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та 

обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, власного здоров’я, так 

і до здоров’я тих, хто поряд та захисту працівників в умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних ситуацій. 

Дисципліна «Харчові технології» передбачає формування у здобувачів 

вищої освіти знань у питаннях, пов’язаних із переробною та харчовою 

промисловістю України, технологією та технікою окремих її галузей. Закладаня 

основних знань про галузь харчових технологій, продуктів із сировини 

рослинного та тваринного походження, основних показників їх якості; оволодіння 

науковими основами технологічних процесів в харчовій промисловості, вивчення 

властивостей основної та додаткової сировини і технологій окремих харчових 

виробництв; ознайомлення та вивчення закономірностей технологій харчових 

виробництв та розуміння необхідності використання комплексного підходу до 

удосконалення технологій харчової та переробної промисловості; ознайомлення з 

принциповими технологічними схемами виробництва основних видів харчових 

продуктів, параметрами процесів, умовами зберігання сировини та готової 

продукції, з оцінкою їх якості. 

Результатом є здатність до експлуатації, удосконалення, модернізації  

технічного обладнання галузі на основі знань про основи та принципи його 

функціонування; здатність самостійно виконувати трудові процеси на виробництві 

згідно спеціалізації; здатність до аналізу результатів розрахунків, вимірювань та 

спостережень в предметній області; здатність до використання знань щодо 

властивостей матеріалів, специфічних для конкретної предметної галузі, що 

відповідають технологічним, конструктивним, екологічним та іншим вимогам; 

здатність аналізувати технологічні властивості сировини, послідовно здійснювати 

технологічні процеси виробництва кондитерських виробів, визначати вимоги до 
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якості готових виробів; здатність виявляти причини браку готової продукції,  

контролювати витрати сировини та вихід готової продукції; здатність 

розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані із вибором матеріалів, 

виконанням необхідних розрахунків, конструюванням технічних об’єктів у своїй 

предметній галузі згідно спеціалізації. 

Мета дисципліни «Вікова фізіологія, шкільна гігієна» полягає в наданні 

здобувачам освіти відомостей про анатомо-фізіологічні особливості будови та 

функції дитячого організму, гігієну дітей та підлітків, які в подальшому дозволять 

майбутнім інженерам-педагогам приймати активну участь як у роботі по охороні 

здоров’я, так і по профілактиці хвороб у дітей. Завдання дисципліни полягає у 

розгляді особливостей життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу; 

нормативів які необхідні у роботі викладача з метою створення оптимальних умов 

освітнього процесу, та науково обґрунтованих гігієнічних заходів для збереження 

індивідуального здоров’я учнів. 

Результатом опанування дисципліни майбутній інженер-педагог буде мати 

сформовані знання про загальні закономірності росту і розвитку підлітків; основні 

етапи розвитку фізіологічних систем організму учнів; значення фізіологічних 

систем в регуляції і узгодженості функцій організму учнів та взаємозв’язку 

організму з навколишнім середовищем; гігієнічні правила, які б сприяли 

зміцненню індивідуального здоров’я школяра. Майбутній інженер-педагог зможе 

досліджувати фізіологічний стан систем органів власного організму за 

спеціальними методиками; застосовувати гігієнічні знання для збереження і 

зміцнення індивідуального здоров’я учнів. 

Дисципліна «Фізичне виховання» передбачає реалізацію мети, яка полягає в 

залученні здобувачів освіти до фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи 

закладів вищої освіти з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і 

духовного здоров’я. Особлива увага надається формуванню у здобувачів освіти 

потреби до зміцнення здоров’я; фізичного вдосконалення різнобічними засобами і 

формами фізичного виховання; культури здорового способу життя; навичок 

самостійних занять фізичними вправами протягом всього свідомого життя; основ 

сімейного фізичного виховання. Реалізація завдання дисципліни передбачає 
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формування у майбутніх інженерів-педагогів потреби до професійно-педагогічних 

знань, умінь і навичок, які будуть необхідні для самостійної роботи у різних 

ланках системи педагогічної сфери, для сімейного фізичного виховання та під час 

виконання самостійних завдань. Це стане запорукою виховання майбутнього 

інженера-педагога нового типу – мислячого, ініціативного, всебічно обізнаного, 

який зможе бути успішним. 

Результат опанування дисципліни майбутнім інженером-педагогом передбачає 

формування знань про різноманітні прийоми навчання окремих елементів вправ із 

акробатики, легкоатлетичних вправ та ігрових видів спорту; техніку і тактику гри 

у баскетбол, волейбол та правила змагань; загальнорозвивальні вправи, стройові 

вправи, переміщення; теоретико-методологічні засади підготовки інтелігентних, 

високоосвічених, фізично та психічно здорових, гармонійно розвинених, 

компетентних в обраній галузі фахівців, з високою творчою і громадською 

позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів 

держави. Здобувачі освіти повинні вміти формувати потребу у зміцненні власного 

здоров’я протягом усього життя, культури здорового способу життя, основ 

сімейного фізичного виховання; виконувати вимоги навчальної програми для 

успішної здачі залікових нормативів та оволодіти професійно-педагогічними 

вміннями та навичками з різноманітних прийомів показу окремих елементів вправ 

із акробатики, легкоатлетичних вправ та ігрових видів спорту; під час 

двохсторонньої гри та здачі нормативів застосовувати на практиці теоретичні 

знання з техніки, тактик гри у баскетбол, волейбол та правила змагань; проводити 

загальнорозвивальні вправи. 

Дисципліна «Виробниче навчання» передбачає формування теоретичних і 

практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному 

оновленні своїх знань для їх практичного застосування. Завдання даної дисципліни є 

набуття професійних навичок для можливості прийняття самостійних рішень, 

виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво 

прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; формування вмінь 

адаптуватися у співпраці з трудовим колективом; набуття відповідної робітничої 
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професії. 

Результатом опанування дисципліни майбутній інженер-педагог буде мати 

прояв в здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач, що пов’язані із 

вибором матеріалів, виконувати необхідні розрахунки, конструювати технічні 

об’єкти у своїй предметній галузі згідно спеціалізації; самостійного виконання 

трудових процесів на виробництві згідно спеціалізації; удосконалення, модернізації 

технічного обладнання галузі на основі знань про основи та принципи його 

функціонування; здійснення експлуатації навчального обладнання кабінетів, 

лабораторій і майстерень, контроль його стану, а також до створення методичного 

забезпечення лабораторно-практичних занять та різного роду практик. 

Дисципліна «Методика професійного навчання» основні технології навчання» 

передбачає формування в майбутніх інженерів-педагогів практичних вмінь і 

навичок з методики професійного навчання із розкриттям змісту основних положень 

Державного стандарту професійно-технічної освіти. Оволодіння майбутніми 

інженерами-педагогами теоретичних і методичних знань та вмінь для проведення 

занять із виробничого навчання відповідно до нових тенденцій реформування 

освітньої галузі професійно-технічної освіти з використанням активних, 

інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання. Завдання даної 

дисципліни полягає у забезпеченні майбутніх інженерів-педагогів здійснювати 

зв’язок між техніко-технологічною і професійною підготовкою учнів ЗПТО з 

основами наук; інтеграції знань учнів ЗПТО про обладнання, технологію харчової 

промисловості та способи організації громадського харчування; оволодіння 

змістом роботи майстра практичного (виробничого) навчання з організації, 

планування і матеріального забезпечення професійного навчання та виробничої 

праці учнів професійно-технічних навчальних закладів; підготовка і розробка 

необхідної документації для викладача спеціальної технології (товарознавства) 

майстра виробничого навчання. 

Результати опанування дисципліни майбутніми інженерами-педагогами 

полягають у здатності аналізувати професійну діяльність фахівця з метою 

формування змісту його освіти; здатності аналізувати навчальний процес в ЗПТО; 

здатності проектувати зміст навчального матеріалу, розробляти дидактичні 
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технології; планувати навчальний процес, організовувати навчальну діяльність 

учнів ЗПТО на кожному з етапів в освітньому процесі відповідно до розробленого 

проекту. 

Здійсненний аналіз програм навчальних дисциплін, передбачених освітніми 

програмами підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю засвідчує, 

що в них подаються не систематизовані санітарно-гігієнічні знання, які охоплюють 

різні аспекти санітарно-гігієнічної освіти майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю та відсутній акцент щодо встановлення комплексу санітарно-гігієнічних 

навичок задля формування відповідної компетентності. Найважливішим етапом 

для підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО є організація навчальної та 

виробничої практики. 

Майбутні інженери-педагоги харчового профілю після освоєння циклу 

дисциплін («Вступ до спеціальності», «Методика виховної роботи», «Методика 

професійного навчання» та ін.) мають можливість з’ясувати свій рівень готовності 

до професійної діяльності в реальних умовах освітнього процесу ЗПТО. Це 

дозволить здобувачам освіти розвинути особистісні та професійні значущі якості, 

набуття професійного досвіду, професійної рефлексії та формування навичок 

професійного спілкування. Зазвичай здобувачі освіти направляються у ЗПТО де 

під контролем наставників здійснюється входження в реальний стан освітнього 

процесу ЗПТО. Крім того майбутній інженер-педагог харчового профілю під час 

практики (навчальної, виробничої), що проводяться на другому, третьому та 

четвертому курсі освітнього процесу закладів вищої освіти, може виявити 

власний рівень сформованих та прогалин у здобутих знаннях та навичках. 

Готовність майбутнього інженера-педагога харчового профілю до проходження 

практики включає можливість прогнозувати ситуації, які можуть виникнути та 

застосування адаптивних засобів для самореалізації в незнайомих умов. Важлива 

роль відводиться керівнику практики, який проводить індивідуальну роботу з 

детальним роз’ясненням умов при яких буде проходити практику кожен здобувач 

освіти в середовищі ЗПТО. 

Особливого значення набуло те, що опанування фахових дисциплін та 
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дисциплін вільного вибору під час освітнього процесу в закладах вищої освіти 

створює часткову можливість формування санітарно-гігієнічної культури в 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. Дане пов’язано із ти, що 

викладачі закладів вищої освіти неповноцінною мірою використовують санітарно-

гігієнічний потенціал фахових дисциплін та дисциплін вільного вибору. 

Професійну діяльність викладачі закладів вищої освіти будують без врахування 

міжпредметних зв’язків між дисциплінами, а також і повноцінно не розкривають 

зміст дисциплін, що передбачають формування у майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю санітарно-гігієнічних знань. 

Для підтвердження висунутої теорії проведено опитування 27 викладачів 

закладів вищої освіти спеціальності 015.21 Професійна освіта (Харчові технології). 

На запитання анкети (додаток А (анкета №1)) «Наскільки Ви вважаєте 

актуально використання в освітньому процесі закладів вищої освіти потенціал 

фахових дисципліни та дисциплін вільного вибору для формування в здобувачів 

санітарно-гігієнічної культури?», у загальному викладачі обирали наступні 

варіанти відповідей, а саме 18 % «першорядною», 27 % «достатньо важливою» та 

55 % «не зацікавленні в даній діяльності». На наступне запитання «Як Ви 

оцінюєте рівень санітарно-гігієнічних знань, які передбаченні в фахових 

дисциплінах та дисциплінах вільного вибору?» 12 % викладачів відповіли, що має 

«високий рівень», 17 % – «середній рівень», 29 % – «низький рівень» та 58 % – 

«має частковий прояв». На третє питання «Як Ви оцінюєте власний рівень 

санітарно-гігієнічних знань?» викладачі розділились так: як високий оцінюють – 

11 %, середній – 14 %, низький – 38 % та не змогли оцінити ‒ 37 %. На запитання 

«Чи зацікавленні Ви у підвищенні власного рівня санітарно-гігієнічних знань?» 

93 % викладача відповіли, що відчувають потребу в питані покращення рівня 

санітарно-гігієнічних знань, як засіб для збереження власного здоров’я. Решта 

викладачів вважають, що непотрібно витрачати власний час та енергію на таку 

діяльність, адже дотримання здорового способу життя є неактуальним. 

На запитання «На Вашу домку який маєте рівень готовності використовувати 

санітарно-гігієнічну культури як важливий елемент системи здоров’язбереження 

людини» 26 % викладачів відповіли, що мають «високий рівень», 34 % – 
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«середній рівень», 28 % – «низький рівень» та 12 % – «немає особливого 

значення». На питання «На Вашу думку, які необхідно зробити зміни в освітньому 

процесі закладів вищої освіти для підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань в 

здобувачів освіти?» дали відповідь: про запровадження міжпредметних зв’язків – 

24 %; введення спецкурсу – 11 %; впровадження дисциплін вільного вибору – 

27 % та запропонований власний варіант «запровадження міжпредметних зв’язків 

з впровадження дисциплін вільного вибору» – 38 %. 

Отже, здійсненний здійснено моніторинг готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО. Аналіз навчальних планів та змісту дисциплін освітньої програми 

«Професійна освіта. Харчові технології» («Фізичне виховання», «Охорона праці 

та безпека життєдіяльності», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Основи 

здоров’язбереження», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», 

«Фізіологія харчування, основи дієтичного та лікувального господарства» та ін.) 

засвідчив, що їх зміст передбачає вивчення питань санітарно-гігієнічного 

спрямування, проте в ньому відсутні послідовність та цілеспрямованість у 

висвітленні здоров’язбережувального та валеологічного матеріалу. 

Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО дав змогу виявити 

певні недоліки, а саме: під час підготовки здобувачів вищої освіти харчового 

профілю вивченню питання теорії та методики формування санітарно-гігієнічної 

культури приділяється неналежна увага, яка носить фрагментарний характер; 

серед форм організації освітнього процесу в закладах вищої освіти переважають 

традиційні форми (лекції і практичні заняття) та репродуктивний характер 

навчання; не вироблено єдиної системи формування санітарно-гігієнічної культури у 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час практики. 

Проведений констатувальний експеримент засвідчив переважання низького 

та середнього рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 
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2.2. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів закладів професійно-технічної освіти 

 

Кардинальні зміни в системі вищої освіти України відбуваються для 

підвищення рівня готовності до професійної діяльності компетентних інженерів-

педагогів, що зможуть упроваджувати у професійну діяльність інноваційні технології 

освіти. Готовність майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до професійної 

діяльності визначає рівень сформованих професійних компетентностей. 

Рівень професійної підготовки інженера-педагога до застосування санітарно-

гігієнічної культури в професійній діяльності цілком залежить від обсягу 

здобутих знань у цій галузі та передбачає підбір та ефективне використання 

педагогічних технологій. Рівень здобутих знань дозволяє інженеру-педагогу 

глибоко розуміти проблеми санітарно-гігієнічної галузі для зосередження уваги 

на постановці та вирішенні проблем використання санітарно-гігієнічної культури 

в інженерно-педагогічній діяльності. 

Для характеристики готовності інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО необхідно якісно оцінити 

реальний стан цього педагогічного процесу. Дослідження сучасного стану та 

ефективності підготовки в закладі вищої освіти майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до готовності формувати санітарно-гігієнічну культуру учнів 

закладів професійно-технічної освіти, вимагає визначення основних критеріїв, 

показників та рівнів. 

Критерій (criterion – засіб судження) – це ознака, на підставі якої 

здійснюється оцінювання, означення або класифікація певних об’єктів. При цьому 

під ознакою розуміють зовнішній прояв властивостей, за якими її можна впізнати, 

визначити або описати [47, с. 181], а показник – певна характеристика, що 

дозволяє судити про зміни, що відбуваються [113, с. 105]. Показники фіксують 

певний стан або рівень розвитку досліджуваної нами реальності, – формування 

професійної компетентності викладача безпеки життєдіяльності та охорони праці 

за визначеним критерієм. Під поняттям «рівень» розуміють ступінь, що 
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характеризує якість, величину розвитку чогось [23, с. 752]. При виборі критеріїв 

необхідно враховувати вимоги, що ставляться до них: індивідуальність, 

систематичність, достатня кількість даних про оцінки, тематична спрямованість, 

об’єктивність, умотивованість оцінок, єдність вимог з боку контролюючих, 

оптимальність, усебічність, дієвість та гуманність [202, с. 4]. 

Для проведення повного дослідження необхідно було врахувати визначені 

параметри, за якими формуються критерії [131], а саме: 

1) критерії повинні бути об’єктивними, дозволяти оцінювати досліджувану 

ознаку однозначно, не допускати спірних оцінок різними експертами; 

2) критерії повинні бути адекватними, валідними, тобто оцінювати саме те, 

що експерт хоче оцінити; 

3) критерії повинні бути нейтральними, щодо аналізованих явищ і процесів 

[113, с. 105]. 

У науково-педагогічній літературі існують загальні вимоги до обґрунтування й 

визначення критеріїв, які зводяться до того, що: 

1) критерії повинні відображати основні закономірності функціонування й 

розвитку аналізованого явища; 

2) за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між усіма 

компонентами аналізованого явища; 

3) критерії повинні розкриватися через показники, які свідчать про 

більший або менший ступінь вираженості певного критерію; 

4) критерії повинні відображати динаміку вимірюваної якості в часі та 

просторі; 

5) якісні показники повинні поєднуватися з кількісними та доповнювати 

один одного. 

Отже, критерії розкриваються через систему показників, зміна яких має 

виявити ступінь успішності навчального процесу. 

Дослідник І. Філімонова визначила три основних критерії оцінювання 

професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових 

технологій: мотиваційно-ціннісний, гностично-діяльнісний, особистісно-рефлек-

сивний [233, с. 225]. Науковець Г. Грохова при визначенні рівня сформованості 
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рекреативної культури в майбутніх інженерів-педагогів використовує мотиваційно-

ціннісні, когнітивно-процесуальні та рефлексійно-контролюючі критерії  

[53, с. 45]. О. Євсюков застосовує мотиваційно-ціннісні, змістовно-процесуальні 

та професійно-особистісні критерії при визначенні рівня професійної 

компетентності інженера-педагога закладу вищої освіти [68, с. 28]. Когнітивний, 

мотиваційно-оцінний, діяльнісний критерії санітарно-гігієнічної компетентності 

визначив А. Сук [217, с. 327]. 

Аналіз праць науковців інженерно-педагогічної сфери виявив різні підходи 

й погляди на підбір компонентів для визначення готовності майбутніх інженерів-

педагогів до професійної діяльності. Так, дослідник О. Макаренко визначає такі 

компоненти готовності майбутнього інженера-педагога до професійної діяльності, 

мотиваційний, особистісний, вольовий та операційний [164, с. 124]. Д. Ступак 

виокремлює професійні, особистісно-ціннісні, змістово-процесуальні та рефлексивні 

компоненти, що є базовими складовими формування професійної компетентності 

викладачів [215, с. 16]. Дослідник К. Дурай-Новакова в структурі професійної 

готовності розрізняє мотиваційний, емоційно-вольовий, операційно-дієвий, 

орієнтаційно-пізнавальний та настановчо-поведінковий компоненти [66, с. 22]. 

В. Кабак виокремив такі компоненти готовності фахівців інженерно-

педагогічного напряму: інженерний, педагогічний, потребнісно-мотиваційний, 

організаційно-комунікативний, пізнавальний (когнітивний) та етично-

орієнтаційний [92, с. 337]. Дослідники Н. Волкова [36], Ю. Лук’янова [149], 

О. Маляров [167], О. Скібіна [208] та В. Федоров [231] вказали на ряд різних 

компонентів процесу підготовки інженера-педагога, зокрема: системно-

синергетичний, діяльнісний, особистісний, конструктивістський, інтегративний, 

когнітивний, мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-оціночний, системний, діяльнісно-

особистісний, інтегративно-цілісний, управлінсько-технологічний, кібернетичний, 

кваліметричний, пізнавально-гносеологічний, регулятивний, інваріантний, інтег-

ративний, методологічний, аналітичний, навчальний, мотиваційний, гносеологічний 

та операційний. На думку дослідника Д. Ступака, для визначення готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності необхідно зважати на такі 

компоненти, як: професійні; особистісно-ціннісні, змістово-процесуальні та 
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рефлексивні [215, с. 16]. 

Отже, проаналізувавши використані критерії та врахувавши характеристику 

узагальнених професійних умінь інженера-педагога (додаток В), ми вважаємо, що 

для визначення рівня готовності майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО оптимальним 

буде використання трьох основних критеріїв: мотиваційного, когнітивного та 

діяльнісного. 

Мотиваційний критерій готовності – це інтегрована якість особистості, яка 

характеризує формування власних професійних санітарно-гігієнічних знань 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю для науково-педагогічної 

діяльності та професійно-важливих якостей і здібностей з актуалізацією потреби в 

самоактуалізації і саморозвитку особистості. На думку дослідниці Т. Кравченко, 

мотиваційний етап передбачає розвиток інтересу здобувачів освіти до навчання, 

зокрема не тільки до певної лекції, семінару та ін., а й до процесу отримання 

знань під час створення ситуацій інтересу, залучаючи їх до пошуково-

дослідницької діяльності [124, с. 154]. 

У психолого-педагогічній літературі все частіше стверджується думка, що в 

основі формування особистості, її професійного становлення лежить розвиток 

мотиваційної сфери [200], яка постійно змінюється: з виникненням нових потреб 

старі мотиви переосмислюються, починають домінувати або втрачають 

значущість. Цілеспрямоване формування цінностей професійної діяльності під 

час професійного становлення майбутнього педагога визначає важливий момент 

професійної підготовки – інтерес. Інтерес проявляється як потреба особистості 

займатися певною діяльністю, як стимулятор активності особистості [227, с. 137]. 

Пізнавальний інтерес є чинником формування професійно-педагогічних 

цінностей здобувачів освіти, під впливом якого активізується вся професійна 

діяльність у цілому, а саме: психологічні процеси, що лежать в основі творчої, 

пошукової педагогічної діяльності. 

Мотивація – це елемент процесу навчання, результатом якого є навчальна 

діяльність, яка набуває для тих, хто навчається, конкретного змісту. При цьому 

формується стійкий інтерес до неї, і зовнішні задані цілі перетворюються у 
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внутрішні потреби особистості [80, с. 18]. Мотивація здобувача освіти до 

навчальної діяльності, на думку дослідника Д. Ельконіна, полягає в адекватних 

мотивах, які безпосередньо пов’язані з її змістом, тобто мотиви набуття 

узагальнених способів дій або мотиви власного зростання, власного 

вдосконалення [69, с. 45]. 

Поняття «мотив» різні науковці відрізняють від психічного явища, що 

спонукає до дії та усвідомлення причин, від яких залежить вибір дій і вчинків 

особистості. Об’єднання стійких мотивів, вибудуваних у певній ієрархії з 

вираженням спрямованості особистості, він називає мотивацією. Якісні 

характеристики мотивів, вчений поділяє на внутрішні (особистості цікава 

діяльність сама по собі) та зовнішні, що включають соціальні та економічні 

потреби людини (позитивні – повага, кар’єра, оплата праці, негативні – осуд, 

покарання тощо). Н. Басова також поділяє мотиви на внутрішні та зовнішні, але її 

поділ дещо відрізняється. Так, до внутрішніх вона відносить процесуальні, 

результативні мотиви й мотиви саморозвитку, які виходять на самоосвіту, 

самовдосконалення. А зовнішні поділяються на суспільні та особистісні, що 

відображають самоствердження, оцінку, успіх [145, с. 8]. За Р. Миленковою, 

внутрішня мотивація – це результат життєвого досвіду особистості. У більшості 

випадків вона є утворенням, яке стабільно проявляється у різних ситуаціях та 

потребує виявлення, аналізу, можливої корекції, відповідно до життєвої стратегії 

особистості [172, с. 106]. 

Під час навчання виокремлюються різні типи мотивів навчальної діяльності 

й мотиваційних орієнтацій. Так, П. Якобсон розглядає три типи мотивації 

навчання: негативна мотивація (неприємності, труднощі, бар’єри, дисонанс); 

мотивація, закладена в самому навчальному процесі (оволодіння знаннями, 

новизна інформації, ліквідація незнання, відкриття раніше невідомих сторін 

явища, намагання подолати труднощі інтелектуального порядку); мотивація, що 

перебуває поза навчальною діяльністю (соціальні прагнення) [249, с.193]. Ціннісні 

орієнтації мотиваційного критерію передбачають встановлення конкуренто-

спроможності майбутнього інженера-педагога харчового профілю. Науковець 

В. Бєлікова [10] вказує на ціннісний аспект майбутньої професії як  суттєву міру 
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активності особистості в результаті професійної підготовки. У з’ясуванні ролі 

цінностей і ціннісних орієнтацій під час професійного становлення особистості 

для нас орієнтиром є думка A. Кір’якової [110], яка визначає цінності як особливу 

форму ставлення особистості до навколишньої дійсності. Ціннісні орієнтації 

зумовлюються здатністю особистості орієнтуватися у світі ідеальних і 

матеріальних цінностей. У цьому випадку ефективність формування конкуренто-

спроможного інженера-педагога визначається ставленням особистості до обраної 

професії. 

Ю. Привалов [222] розглядає цінності як символ внутрішніх ідентифікацій, 

що є ядром людської духовності, вихідною життєвою настановою індивіда. Ми 

погоджуємося з думкою С. Єрмакової [71], яка професійнозначущі цінності 

педагога згрупувала так: цінності, пов’язані зі здібністю особистості  

до ідентифікації (чесність, доброзичливість, тактовність, спостережливість, 

довірливість, уважність, чуйність, відповідальність, любов до дітей); цінності, 

пов’язані зі здібністю «володіти собою» (емоційність, урівноваженість, витримка, 

спокійність, терпимість, тривожність, обережність, нервовість); цінності, пов’язані  

зі здібністю впливати на учнів (вимогливість, принциповість, рішучість, 

наполегливість, суворість); цінності, пов’язані з операційним складом педагогічної 

діяльності (оптимізм, життєрадісність, активність, гнучкість, пронизливість, 

розсудливість, ерудованість, діловитість, розум, артистизм); цінності, пов’язані з 

проявом ініціативи в діяльності (схильність до пошуку, експерименту, 

дослідження); цінності, пов’язані із самостійністю (самостійність у прийнятті 

рішень і вчинках, упевненість у собі); цінності особистості, спрямовані на 

становлення морально-духовної зрілості (порядність, щирість); цінності, найбільш 

важливі в професійній діяльності вчителя (емпатія, щирість, терпимість, любов до 

дітей, професійна компетентність, спостережливість, уміння оцінити причину 

соціальних явищ, гнучкість у прийнятті рішень, уміння слухати, демократизм, 

витримка); цінності, спрямовані на соціальний захист дитини; цінності, спрямовані 

на пізнання (пошук сенсу життя, визначення особистісної професійної ролі). 

Отже, цінності відіграють важливу роль у мотивації поведінки людини, а 

об’єктивно-суб’єктивні ставлення визначають центральну позицію особистості. 
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Реалізуючись та набуваючи особистісного змісту, цінності здійснюють 

мотивуючий вплив на свідомість і поведінку особистості. 

Результат взаємодії зовнішніх та внутрішніх мотивацій інженера-педагога 

харчового профілю передбачає формування суб’єктивної санітарно-гігієнічної 

цінності, яка наповнена такими складовими: гігієнічне навчання і виховання (всі 

методичні та практичні питання навчального процесу); гігієнічне будівництво й 

обладнання навчальних установ, закладів та ін.; гігієна фізичного виховання і 

спорту (умови проведення зарядок, уроків, тренувань і т.п.); гігієна праці підлітків 

на виробництві та в профтехучилищах (вплив виробничих факторів на 

підлітковий організм, дія чинних ГДК, ПДУ  залежно від віку, статі, здоров’я, 

режиму роботи та ін.). Це дозволить інженеру-педагогу харчового профілю 

вивчати особливості взаємодії організму молоді із навколишнім середовищем для 

застосування гігієнічних нормативів, вимог, стандартів, спрямованих на охорону і 

зміцнення здоров’я дітей і підлітків з профілактикою травматизму,  фізіологічні 

основи відпочинку, гігієну одягу і взуття та запобігання шкідливим звичкам, а 

також дасть змогу піклуватися про тілесне здоров’я учнів закладів професійно-

технічної освіти, правильно й раціонально облаштувати приміщення, у яких 

молодь проводить більшу частину свого дня. Турбота інженера-педагога 

харчового профілю про гармонійний, духовний та тілесний розвиток дитини 

дозволить облаштовувати простір, світлі навчальні аудиторії, ігрові майданчики, 

спортивні зали, а особливо знаходити ефективні методи навчання учнів з 

продуманим навантаженням на навчально-виховний процес. 

Отже, мотиваційний критерій визначає професійну санітарно-гігієнічну 

мотивацію, потребу та цінність майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю його високо професійної діяльності в системі закладів професійно-

технічної освіти. Показниками мотиваційного критерію є чітке визначення місця 

здоров’я в ієрархії цінностей, активності й мотиваційної спрямованості на 

досягнення успіху, характеристики психічних властивостей і станів валеологічно-

мотивованої особистості здобувачів освіти. 

Майбутній інженер-педагог харчового профілю відіграє головну роль у 

формуванні санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 
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освіти, що дозволяє поширювати санітарно-гігієнічні знання серед населення, 

учасників освітнього процесу виробництва та ін. Сформована професійна 

санітарно-гігієнічна культура майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

стає запорукою досконалого формування загальної життє- та здоров’язберігаючої 

компетенції під час професійної підготовки інженера-педагога харчового профілю. 

Когнітивний критерій готовності майбутнього інженера-педагога харчової 

галузі формується під час теоретичної і практичної підготовки. Для детального 

встановлення рівня готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО необхідно оцінити 

рівень його засвоєних знань про санітарно-гігієнічну культуру, які ґрунтуються на 

знаннях про професійну діяльність інженера-педагога харчового профілю та 

санітарно-гігієнічних знань. Професійні знання інженера-педагога харчової галузі 

передбачають теоретичну і практичну підготовку в харчовій галузі. 

Емпіричні (фактологічні) та теоретичні (концептуальні, методологічні) 

знання поділено на групи: ціннісно-світоглядні (здатність реалізувати свій 

особистісний потенціал у суспільно-політичному житті країни; здатність діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів), цінуванні та повазі до різноманітності та 

мультикультурності, здатність працювати в міжнародному контексті), соціально-

економічні (здатність аналізувати соціально значущі процеси і проблеми; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми; здатність ефективно працювати в умовах 

ринкової економіки), правові (здатність ефективно використовувати законодавчі 

акти й нормативно-правові документи в особистому житті та професійній 

діяльності; визначеність і наполегливість у дослідженні поставлених завдань і 

взятих обов’язків, здатність відповідати за прийняті рішення та їх реалізацію), 

інформаційно-комунікативні (здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово, здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до визначення 

інформаційної потреби, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність працювати із своїми колегами, стажистами та партнерами в освіті, 

працювати в команді; здатність спілкуватися з представниками інших 
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професійних груп різного рівня (з експертами в інших галузях знань/видів 

економічної діяльності)) та загальнонаукові (здатність до власного інтелектуального 

розвитку та навчання впродовж життя, до самовиховання; здатність використовувати 

загальні методи наукових досліджень та проводити дослідження на відповідному 

рівні, здатність застосовувати наукові знання при постановці і вирішенні 

професійних завдань). 

Санітарно-гігієнічна складова передбачає знання з організації й регулювання 

життє- та здоров’язберігаючої діяльності, зі збереження фізичного, соціального, 

психічного і духовного здоров’я як власного, так і тих, хто поряд, знання для 

безпечної діяльності, знання з культури екологічного мислення та світогляду, 

знання з рухової активності та фізичної культури із загартовуванням, знання про 

дотримання режиму дня, знання з нормалізації гігієни розумової роботи та гігієни 

трудового навчання, знання про дотримання громадської і особистої гігієни та 

гігієни харчування, знання про профілактичні заходи для попередження 

інфекційних захворювань та отруєнь, знання про профілактику травматизму та 

дотримання правил техніки безпеки, знання про статеве виховання та запобігання 

формуванню шкідливих звичок. Дидактичні знання на думку науковця 

С. Романова [201, с. 24], покликані для забезпечувати ефективність реалізації 

дуальної системи інженерно-педагогічної освіти в закладах вищої освіти та 

передбачають підготовку педагога нового типу, модульну систематизацію змісту 

навчання, технологічну організацію суспільно-професійних відносин під час 

навчання, методичне забезпечення безперервної інженерно-педагогічної підготовки 

викладачів, здобувачів освіти в середовищі закладу вищої освіти. 

На нашу думку, для ефективного формування готовності майбутнього 

інженера-педагога харчового профілю здобувачі освіти мають опанувати значну 

кількість знань, а саме: педагогічні (розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки стосовно інших людей і природи (принципи біоетики); розуміння 

необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність учитися; 

здатність до критики й самокритики; здатність застосовувати сучасні техніки, 

методи та способи організації, планування і проектування; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 
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діяльності; біологічні (основні речовини організму людини; основи будови тканин 

та органів; енергетичну та пластичну функцію організму; основні компоненти їжі 

та процеси їх засвоювання організмом; процеси метаболізму; якісний та 

кількісний склад продуктів харчування необхідний для нормального функціонування 

організму; вплив харчових домішок на стан здоров’я; результати нестачі та 

надлишку продуктів харчування; механізм дії наркотичних речовин на організм 

людини; можливі наслідки зловживання курінням, алкоголем та наркотичними 

засобами; вплив зовнішніх факторів на стан організму; роль мікроорганізмів  

у життєдіяльності організму; принципи адаптації організму до умов 

життєдіяльності; роль гормонів у життєдіяльності організму; основні гормони, їх 

функції; як процеси вироблення гормонів залежать від зовнішніх та внутрішніх 

факторів; структуру м’язової системи організму; сутність аеробних та анаеробних 

процесів; вплив фізичних навантажень на стан м’язової системи та на загальний 

стан організму); гігієнічні (знання з основних гігієнічними вимог та форм 

гігієнічних навичок відповідно до навчальної програми та під час позанавчальної 

роботи; знання і навички гігієнічного виховання в сім’ї; формування в учнів 

необхідності розуміння щодо здійснення посильних для них заходів для 

збереженню власного здоров’я; контроль гігієнічних знань, навичок, умінь); 

фізично-гігієнічні (оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та 

загартовування;  раціональний режим дня; гігієна розумової роботи школярів; 

гігієна трудового навчання; громадська й особиста гігієна; гігієна харчування; 

попередження інфекційних захворювань та отруєнь; профілактика травматизму; 

дотримання правил техніки безпеки; статеве виховання; запобігання формуванню 

шкідливих звичок; формування здорового способу життя). 

Майбутній інженер-педагог харчового профілю повинен знати: основи 

політики держави щодо збереження здоров’я та соціально-правового захисту 

дитинства; теорію та методику роботи із учнями закладів професійно-технічної 

освіти, виявлення вікових особливостей молоді; методи роботи з сім’єю, 

викладачами, адміністрацією школи, представниками медичних закладів та 

соціальними службами; методи соціологічних досліджень; інструментарій 

індивідуальної та групової роботи, педагогічного консультування; систему 
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профілактичних умінь і навичок, якими необхідно оволодіти майбутнім 

інженерам-педагогам харчового профілю, складають знання основних методів і 

систем санітарно-гігієнічної культури; ознайомлення і впровадження у життя 

основних напрямків нормативно-правової бази щодо санітарно-гігієнічної культури 

з учнями закладів професійно-технічної освіти; розвиток комунікативних 

навичок, здатності здійснювати творчий підхід до проблеми, стимулювання 

організаторських умінь і навичок здобувача освіти. 

Здобувач освіти опановує знання для професійної діяльності у плані 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної 

освіти шляхом вивчення та обмірковування певних явищ і закономірностей, що 

стосуються його майбутньої діяльності, а саме: на теоретичних заняттях потрібно 

розкрити суть основних понять з методики формування санітарно-гігієнічної 

культури в учнів закладів професійно-технічної освіти; необхідну інформацію, 

спираючись на вже відомі системи і методи, результати експериментів; надавати 

практичні поради щодо застосовування отриманих знань під час формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти у 

професійній діяльності майбутнього інженера-педагога харчового профілю. 

До показників когнітивного критерію відносяться пізнавальні мотиви 

володіння професійно-педагогічними знаннями (ознайомлення здобувачів освіти 

із сучасними концепціями формування здорового способу життя, озброєння 

ефективними новітніми технологіями та формами роботи в цій галузі, критичне 

ставлення до власних здібностей і можливостей); прагнення до самоосвіти 

(самостійний аналіз науково-педагогічної літератури з окресленої проблеми) та їх 

ознаки – орієнтація на реалізацію санітарно-гігієнічної культури серед учнів в 

умовах закладів професійно-технічної освіти, сформованості культури здоров’я 

здобувачів освіти закладів вищої освіти – санітарно-гігієнічної культури 

здобувачів освіти, наявності в них когнітивної діяльності з теорії здоров’я і, 

відповідно до цього, системи знань щодо формування, збереження та зміцнення 

індивідуального здоров’я особистості, сформованості культури здоров’я, 

здатність до самоконтролю та самокорекції в аспекті здоров’язбереження 

здобувачів освіти закладу вищої освіти. 
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Визначивши наповнення когнітивного критерію готовності інженера-

педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури, ми 

дійшли висновку, що майбутній інженер-педагог харчового профілю має 

досконало оволодіти великою кількістю професійних та санітарно-гігієнічних 

знань для встановлення власної санітарно-гігієнічної культури, щоб на 

найвищому професійному рівні міг формувати санітарно-гігієнічну культуру 

учнів закладів професійно-технічної освіти харчової галузі. 

Діяльнісний критерій готовності майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури визначає коло вмінь і 

навичок, якість і рівень розвитку, котрі забезпечують високий рівень підготовки 

інженера-педагога до формування санітарно-гігієнічної культури серед учнів 

закладів професійно-технічної освіти. На думку відомого педагога 

В. Сухомлинського, уміння і навички є тим фундаментом, на якому будується 

«жива плоть і кров освіти». Без розвитку операційної сфери неможливий, на його 

думку, прогрес навчання [221]. Уміння – це заснована на знаннях і навичках 

готовність людини успішно виконувати певну діяльність [139, с. 184]. 

Дослідник Г. Карпова вважає, що діяльність інженера-педагога є за своєю 

суттю педагогічною діяльністю. Його функції вона групує так: перша група 

функцій – це загально-педагогічні: навчальна, виховна і розвивальна, друга – 

допоміжна, операційна за характером: сюди належить конструктивна, 

організаторська, гностична, комунікативна, виробничо-технічна функції [98, с. 51]. 

Тієї ж думки дотримується Е. Зеєр, але до функцій операційного характеру він 

додатково включає методичну та діагностичну [84, с. 42]. Науковець 

А. Джантіміров пропонує згрупувати функції діяльності інженерно-педагогічних 

працівників у три групи: до першої групи, окрім функцій навчання, виховання і 

розвитку учнів, він відносить мобілізуючу; до другої групи – конструктивну та 

дослідницьку функції; до третьої групи – організаторську і комунікативну [61, 

с. 117]. До функційної структури професійної діяльності О. Коваленко включає 

проектно-конструкторську, технологічну, організаційно-виховну та науково-

дослідницьку функції, які вона розглядає в межах інженерної та педагогічної 

діяльності [103, с. 37], а вчена Л. Тархан до вище названих функцій інженерно-
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педагогічної діяльності додає організаційно-управлінську або технологічну, 

планово-виробничу та методико-діагностичну [224, с. 79]. 

Ґрунтуючись на зазначених поглядах науковців щодо професійної 

діяльності інженера-педагога, окреслили вміння майбутнього інженера-педагога 

спеціальності 015.21 Професійна освіта (Харчові технології), які він має здобути 

для інженерної та педагогічної діяльності, а саме: гностичні (вміння накопичувати 

та систематизувати отримані санітарно-гігієнічні знання та застосовувати на 

практиці сформовані відповідні вміння і навички); організаційні (організовувати 

дискусії, бесіди, лекції, авторські проекти, добирати форми і методи 

педагогічного впливу на дітей з метою формування санітарно-гігієнічних навичок 

та ін.), комунікативні (встановлювати емоційно-доброзичливий контакт з дітьми, 

батьками, адміністрацією закладів професійно-технічної освіти, представниками 

медичного закладу та соціальних служб; чітко і доступно пояснювати 

необхідність у веденні здорового способу життя з дотриманням санітарно-

гігієнічної культури; виявляти систему вмінь, що забезпечує високий рівень 

комунікативної компетентності); особистісно-професійні якості сучасного інженера-

педагога харчового профілю (суть етики інженерно-педагогічного працівника, 

етика взаємостосунків між інженером-педагогом та учнями); методичні (розробка 

занять, ігор тощо) [54]. 

Професійна готовність інженера-педагога, за визначенням науковця 

К. Дурай-Новакової, полягає не лише в результаті, й у меті професійної 

підготовки, що має початкову та основну умову ефективної реалізації 

можливостей кожної особистості. Проводячи фундаментальне дослідження 

визначення готовності здобувачів освіти до професійної педагогічної діяльності, 

авторка обґрунтовує професійну готовність як складне структурне утворення, 

основою якого є позитивні установки, мотиви та усвідомлення цінності 

педагогічної праці. Вона робить висновок, що готовність інженера-педагога до 

професійної діяльності є комплексом, професійно-педагогічних знань, навиків, 

умінь і досвіду їх впровадження на практиці [66, с. 32]. Нам імпонує визначення 

поняття «досвід» В. Лєднєєвого [137, с. 224], який вказує на досвід особистості як 

на інваріантну предметну специфічну діяльність (спрямованість, пізнавальні 
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якості, трудові якості, комунікативність, естетичні якості, фізичні якості), а також 

безпосередньо із самого досвіду: 

– досвіду особистості, який диференціюється за психологічною ознакою 

(знання, уміння, навички); 

– досвіду предметної діяльності, який диференціюється за ступенем 

спільності її видів (навченість у видах діяльності, виконуваних усіма 

людьми, тобто загальна освіта); 

– навченість спеціальних (професійних) видів діяльності, тобто спеціальна 

освіта); 

– досвіду діяльності, який диференціюється за творчою ознакою 

(репродуктивна діяльність, творча діяльність). 

Показником діяльнісного критерію є сформовані гностичні, санітарно-

гігієнічні, організаційно-комунікативні та методичні вміння. 

Отже, готовність майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

професійної діяльності, на нашу думку, складається із професійних знань, 

професійних навиків і професійних умінь з певним професійним досвідом. Для 

професійної діяльності майбутнього інженера-педагога харчового важливими є 

бажання працювати за спеціальністю «харчові технології»; розуміння сутності та 

значущості узагальнених набутих професійних умінь у професійній діяльності; 

постійний розвиток особистих здібностей; накопичення творчого потенціалу 

особистості, її активність; прагнення до самореалізації у професійній діяльності; 

рефлексія професійного досвіду відповідно до набутого рівня сформованості 

узагальнених професійних умінь та навиків. 

Необхідно враховувати специфічну сферу діяльності інженера-педагога, що 

передбачає поєднання педагогічних та інженерних знань, умінь і навичок з певної 

галузі виробництва для функціювання одночасно у двох різнорідних системах: 

«людина-людина», «людина-техніка» [9, с. 54]. Отже, майбутній інженер-педагог 

повинен бути готовим до педагогічної, навчально-виробничої, організаційно-

методичної діяльності із професійної підготовки учнів у системі професійно-

технічної освіти та кваліфікованих робітників на виробництві. Інженерна і 

педагогічна діяльності включають п’ять основних видів діяльності інженера-
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педагога: навчальну, виховну, організаційно-управлінську, виробничо-технологічну 

та дослідницьку [199, с. 338]. 

Для формування професійної готовності майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури серед учнів 

закладів професійно-технічної освіти необхідно взяти за основу позицію 

дослідників Т. Чурекова та Н. Шевелева [142], які виділяють теоретичну та 

практичну форми такої діяльності. Застосувавши такий підхід, професійну 

діяльність поділили на теоретичну (ступінь сформованості теоретичних знань 

щодо санітарно-гігієнічної культури) та практичну (володіння способами 

реалізації теоретичних знань у професійній діяльності про санітарно-гігієнічну 

культуру як важливий елемент системи здоров’язбереження). 

Отже, під час підготовки майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до професійної діяльності, а зокрема до формування санітарно-

гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти, важливо 

приділяти увагу формуванню в них пізнавальних умінь, які необхідно 

зорієнтувати на залучення майбутніх інженерів-педагогів до використання 

найрізноманітніших джерел інформації, до активної, творчої праці, навчити 

ефективно організовувати свою діяльність за будь-яких умов та виробляти вміння 

керувати поведінкою в складних ситуаціях спілкування (мобілізація інтелекту, 

логіки, уміння вольовими зусиллями стримати можливу негативну реакцію на 

відповідь). Готовність майбутнього інженера-педагога харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти визначається рівнем системних та дієвих сформованих методичних знань 

про зміст, форми, методи шляхи пропаганди і реалізації ідей санітарно-гігієнічної 

культури як під час навчання в закладах професійно-технічної освіти, так і в 

інших середовищах перебування учнів. 

Ознаки сформованості компонентів «готовності» інженера-педагога було 

встановлено за відповідними критеріями та показниками. На думку В. Журавльова 

[171], для визначення якісної структури процесу підготовки необхідно було 

встановити рівні відповідної готовності. 

Ураховуючи результати емпіричного дослідження та специфіку професійної 
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підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до професійної 

діяльності з формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти, на основі встановлених критеріїв ми виокремлюємо чотири рівні 

узагальнених професійних умінь професійної готовності, а саме: високий 

(творчий), достатній (базовий), середній (функціональний) рівень та низький 

(критичний) рівень. Вказані рівні готовності інженера-педагога відповідають 

національній шкалі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та шкалі 

ECTS, поданих у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Система оцінювання та рівні сформованості узагальнених  

професійних умінь здобувачів освіти харчового профілю 

 

Рівень сформованості узагальнених 

професійних умінь 
Система оцінювання 

ECTS Рейтинг Бали 
Високий (творчий) рівень A 90–100 5 
Достатній (базовий) рівень B 82–89 4 
Середній (функціональний) рівень C 74–81 3 

Низький (критичний) рівень 
D 64–73 

2 
E 55–63 

 

Високий (творчий) рівень. готовності майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів-

професійно-технічної освіти характеризується наявністю всіх показників у 

повному обсязі, таких, як: стійкий інтерес до окресленої проблеми; високий 

рівень теоретичних і практичних знань, умінь, навичок; реалізація кожної 

можливості для самостійної й творчої праці; володіння повною мірою гностичними, 

санітарно-гігієнічними, організаційно-комунікативними та методичними вміннями і 

навичками, сформованість вольових якостей; ініціативність, відповідальність, 

впевненість у собі; керування основними принципами деонтології; методичні 

вміння. Інженер-педагог має сформовану готовність до реалізації власних 

професійних компетенцій. Цілеспрямовано займається самоосвітою, самовихованням, 

що сприяє його мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці. Уміє 
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приймати ефективні рішення й готовий нести відповідальність за його наслідки. 

Відповідно мотиваційний критерій характеризується професійною мотивацією, 

професійною спрямованістю науково-педагогічної діяльності та професійно 

важливими якостями і здібностями майбутнього інженера-педагога: у своїх діях 

він ініціативний, рішучий і самостійний, має розвинені особистісні та професійно 

важливі якості, серед яких лідерство, відповідальність, авторитетність, готовність 

до науково-педагогічної діяльності в закладах професійно-технічної освіти. 

Відповідно до когнітивного критерію інженер-педагог володіє глибокими і 

системними науково-теоретичними та науково-практичними знаннями в 

санітарно-гігієнічній галузі, здатний удосконалювати професійні знання  

шляхом самоосвіти, активно засвоюючи нову інформацію, систематизувати її, 

використовуючи новітні досягнення науки і техніки. Відповідно до дієвого 

критерію він характеризується здатністю систематично професійно розвиватися, 

аналізувати власний професійний педагогічний досвід та вдосконалювати 

науково-педагогічну діяльність на основі самоконтролю, саморегуляції, 

самовдосконалення та самооцінки під час науково-педагогічної діяльності в 

закладах професійно-технічної освіти. 

Достатній (базовий) рівень. Інженер-педагог базового рівня, активний, 

впевнений та ініціативний. Його рішучість детермінована пізнавальними 

можливостями. Має достатній рівень готовності до реалізації фахових 

компетенцій, готовий до виконання нових завдань, розуміє їх суть, проте 

відповідно до практичного критерію при необхідності може застосувати творчий, 

продуктивний підхід у їх вирішенні, заручається підтримкою інших. Професійно 

важливі якості мають системний, однак недостатньо яскравий прояв. 

Простежується мотивація до лідерства у вирішенні професійних завдань та 

мотивація до науково-педагогічної діяльності в закладах професійно-технічної 

освіти. Інженер-педагог володіє достатніми знаннями в санітарно-гігієнічній 

галузі відповідно до когнітивного критерію і має високорозвинуті комунікативні 

здібності. Нову інформацію сприймає конструктивно. Відповідно до дієвого 

критерію може аналізувати професійний досвід, використовувати в професійній 

діяльності навички самоконтролю, саморегуляції та самооцінки. 
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Середній (функціональний) рівень, майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю визначається за такими ознаками: позитивне ставлення до проблеми; 

достатня система знань, проте недостатньо сформована система вмінь і навичок 

для формування санітарно-гігієнічної культури; застосування окремих 

організаційних, гностичних та комунікативних умінь має епізодичний характер, 

що не забезпечує основних функцій пропаганди здорового способу життя; слабко 

виражені окремі вольові риси характеру; позитивна мотивація до пропаганди 

здорового способу життя. Інженеру-педагогу середнього рівня притаманна зайва 

й безпідставна самовпевненість, що гальмує процес його саморозвитку та 

самовдосконалення. Готовність до управління ризиком супроводжується діями 

навмання, коли він сподівається на ефективний результат, маючи недостатній 

рівень готовності до реалізації фахових компетенцій. Однак інженер-педагог 

готовий до виконання типових, професійних завдань і не завжди досягає 

ефективного результату у вирішенні нестандартних професійних ситуацій 

відповідно до практичного критерію. Ситуативно має труднощі в прийнятті 

рішень щодо безпеки в межах своїх повноважень, тому часто заручається 

підтримкою інших. Цінує добре продумані та обґрунтовані рішення. За якісними 

характеристиками мотиваційного критерію характеризується недостатньою 

сформованістю мотивації до науково-педагогічної діяльності з санітарно-

гігієнічної культури. При необхідності швидко діяти виявляє нерішучість, тому 

активністю не вирізняється, нерішучий у готовності науково-педагогічної 

діяльності у закладі вищої освіти. Відповідно когнітивного критерію не завжди 

застосовує професійні знання, оскільки вони не системні. Нову інформацію 

сприймає пасивно. Відповідно до діяльнісного критерію почувається невпевнено 

в ситуаціях, що сприяють професійному саморозвитку та самоаналізу труднощів у 

навчанні і практичній діяльності. 

Низький (критичний) рівень майбутнього інженера-педагога відповідає 

таким ознакам: байдуже, незацікавлене, а в деяких випадках і негативне ставлення 

до формування санітарно-гігієнічної культури; слабо розвинене почуття 

професійного обов’язку; відсутнє бажання випробувати себе, свої здібності; 

відсутнє прагнення до самовдосконалення в цій галузі; слабо виражені внутрішні 
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й зовнішні мотиви; постійна потреба зовнішнього стимулювання і переконування 

в необхідності впровадження здорового способу життя; конфліктність. Також у 

інженера-педагога цього рівня зазвичай готовність до ризику помітно виражена, 

що призводить до необміркованих учинків. У виконанні завдань професійного 

спрямування виявляє невпевненість, побоювання результату невдачі гальмує  

їх активність, що супроводжується безініціативністю, байдужістю та безвідпові-

дальністю, значними труднощами в професійній готовності до реалізації фахових 

компетенцій відповідно до дієвого критерію. Науково-теоретичні та науково-

практичні знання є поверхневими та безсистемними. Нову інформацію сприймає 

неохоче, досить часто байдуже. Не здатний до самоосвіти, самовиховання, що 

пояснюється відсутністю мотивації професійно розвиватися, працювати за 

професією в майбутньому та демотивацією до науково-педагогічної діяльності у 

закладах професійно-технічної освіти. Не здатний до самоаналізу труднощів, 

саморегуляції під час навчання. 

Рівні готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО за показниками 

критеріїв та їх оцінками висвітлено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Рівні готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю  

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  

за показниками критеріїв 

 

Високий 
(творчий) 

рівень 

Середній 
(функціональний) 

рівень 

Достатній  
(базовий) 

рівень 

Низький 
(критичний) 

рівень 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 

Здобувач освіти 
повністю усвідомлює 

необхідність 
теоретичної та 

практичної складової 
навчання, їхній 

взаємозв’язок, своє 
місце в інженерно-

педагогічному 
процесі, самостійно 

організовує та корегує 
свою діяльність,  

Здобувач освіти 
усвідомлює 
необхідність 

теоретичної та 
практичної 

підготовки, їхній 
взаємозв’язок. 
Організовує та 
корегує свою 

діяльність, 
спрямовуючи її на 

отримання  

Здобувач освіти 
частково усвідомлює 

необхідність 
теоретичної та 

практичної 
підготовки, їхній 
взаємозв’язок за 

вказівками викладача 
організовує та корегує 

свою діяльність, 
спрямовуючи її на 

отримання  

Здобувач освіти не 
усвідомлює 
необхідність 

теоретичної та 
практичної 

підготовки, їхній 
взаємозв’язок, 

організовує свою 
діяльність за  

підказкою викладача, 
не вміє корегувати її, 
не може адаптуватися 
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Продовження таблиці 2.2 
 

спрямовуючи її на 
отримання 

ефективного 
результату, швидко 
адаптується до змін 
умов виробництва, 
залишаючись при 

цьому максимально 
працездатним. 

Проявляє пізнавальну 
зацікавленість на всіх 

етапах формування 
санітарно-гігієнічної 

культури. 

ефективного 
результату, за будь-

яких умов. 
Адаптується до змін 

навчально-
виробничих умов, 

чітко усвідомлює своє 
місце в навчально-
виховному процесі. 
Проявляє постійну 

пізнавальну 
діяльність. 

ефективного 
результату, за 

комфортних умов 
може адаптуватися до 

змін навчально-
виробничих умов, 

частково усвідомлює 
своє місце у 

навчально-виховному 
процесі. Проявляє 

пізнавальну 
зацікавленість тільки 
в результаті особистої 

потреби. 

 до змін навчально-
виробничих умов, 
важко усвідомлює 

своє місце в 
освітньому процесі, 

характеризується 
відсутністю 
пізнавальної 

зацікавленості на всіх 
етапах інженерно-

педагогічної освіти. 

К
о
г
н

іт
и

в
н

и
й

 

Здобувач освіти має 
повний обсяг 

теоретичних знань, 
необхідних для 

практичної діяльності 
(узагальнені знання з 

дисциплін 
професійного 
спрямування). 

Повністю володіє 
професійною 

термінологією. 
Толерантний, 
ерудований, 

тактовний, креативно 
мислячий. 

Здобувач освіти 
свідомо володіє 

знаннями з дисциплін 
професійного 

спрямування та 
застосовує їх у 

професійній 
діяльності. Володіє 

професійною 
термінологією. 
Вирізняється 
креативним 
мисленням. 

Здобувач освіти 
усвідомлює 
необхідність 
оволодіння 

узагальненими 
знаннями з дисциплін 

професійного 
спрямування для 
застосування їх у 

майбутній 
професійній 

діяльності. Володіє 
професійною 

термінологією. Легко 
спілкується, не 
відрізняється 
креативним 
мисленням. 

Здобувач освіти має 
основи теоретичних 
знань з дисциплін 

професійного 
спрямування, не має 

змоги самостійно 
застосовувати їх для 

розв’язанні 
виробничих ситуацій. 

Професійною 
термінологією 

володіє несистемно. 

Д
ія

л
ь

н
іс

н
и

й
 

Здобувач освіти 
самостійно творчо 

працює під час 
розв’язання 
навчально-

виробничих завдань, 
акцентує на дрібницях, 
бере активну участь в 
обговорені варіантів 

педагогічних 
підходів, аналізує, 

обґрунтовує 
результати, 

знаходить та 
обґрунтовує їх 

наслідки, швидко та 
вправно орієнтується 

в джерелах 
інформації, 

довідковій літературі. 

Здобувач освіти 
розв’язує навчально-
виробничі завдання, 
пропонує педагогічні 
підходи, бере участь 

в обговорені 
варіантів, аналізує, 

аргументує отримані 
результати, пояснює 

їх наслідки, 
користується 
довідковою 

літературою. 

Здобувач освіти за 
комфортних умов 

розв’язує навчально-
виробничі завдання, 

за підказкою 
викладача пропонує 
педагогічні підходи, 

бере участь в 
обговорені варіантів, 

намагається 
аналізувати, 

аргументувати 
отримані результати, 
частково пояснює їх 

наслідки, 
користується 
довідковою 

літературою. 

Здобувач освіти 
відтворює прості 

підходи до 
формування 

санітарно-гігієнічної 
культури, розв’язує 

навчально-виробничі 
завдання тільки за 

алгоритмом та 
інструкціями 
викладача. У 

дослідницькій роботі 
участі не бере, не 

вміє обґрунтовувати 
судження, погано 

орієнтується в 
літературних 
джерелах та 

довідковій літературі. 
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Кожен із цих показників співвіднесений із відповідною кількісною 

характеристикою за бальною системою в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Шкала оцінок для виявлення рівнів готовності майбутніх  

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО за параметрами критеріїв 

Показник Характеристика за балами 
Когнітивний критерій 

Обізнаність із понятійно-
термінологічним 

апаратом санітарно-
гігієнічної культури 

інженера-педагога 

харчового профілю 

5 балів – правильно і повно визначає всі поняття, які розкривають 

сутність санітарно-гігієнічної культури інженера-педагога харчового 
профілю.  
4 бали – правильно, але недостатньо глибоко розкриває основні 

поняття, які визначають сутність санітарно-гігієнічної культури 

інженера-педагога харчового профілю.  
3 бали – відповідає частково правильно, але недостатньо глибоко 

визначає окремі поняття, які розкривають сутність професійної 

санітарно-гігієнічної культури інженера-педагога харчового профілю.  
2 бал – не визначає жодного з понять, які розкривають сутність 

професійної санітарно-гігієнічної культури інженера-педагога 

харчового профілю. 

Обізнаність з методами та 

засобами, за допомогою 

яких формується 

професійна санітарно-
гігієнічна культура 

інженера-педагога 

харчового профілю 

5 балів – обізнаний із методами та засобами, за допомогою яких 

формується професійна санітарно-гігієнічна культура інженера-
педагога харчового профілю, дає правильний і точний перелік 

засобів та визначає методи, якими формується професійна 

санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю.  
4 бали – достатньо обізнаний із методами та засобами, за 

допомогою яких формується професійна санітарно-гігієнічна 

культура інженера-педагога харчового профілю, дає правильний, 

але не повний перелік засобів та визначає методи, за допомогою 

яких формується професійна санітарно-гігієнічна культура інженера-
педагога харчового профілю.  
3 бали – частково обізнаний із методами та засобами, за 

допомогою яких формується професійна санітарно-гігієнічна 

культура інженера-педагога харчового профілю, дає частково 

правильний і недостатньо розгорнутий перелік засобів та визначає 

окремі методи, за допомогою яких формується професійна 

санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю.  
2 бали – не обізнаний з методами та засобами, за допомогою яких 

формується професійна санітарно-гігієнічна культура інженера-
педагога харчового профілю. 
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Продовження таблиці 2.3 

Обізнаність про 

особливості та функції 

професійної санітарно-
гігієнічної діяльності 

інженера-педагога 

харчового профілю 

5 балів – обізнаний із особливостями та функціями професійної 

санітарно-гігієнічної діяльності інженера-педагога харчового профілю, 
розуміє їх значення для майбутньої професійної діяльності. 
4 бали – частково обізнаний із функціями професійної санітарно-
гігієнічної діяльності інженера-педагога харчового профілю, 

розуміє їх значення для майбутньої професійної діяльності.  
3 бали – визначає окремі функції та особливості професійної 

санітарно-гігієнічної діяльності інженера-педагога харчового профілю 
за допомогою викладача, допускає помилки, висновків не робити.  
2 бал – не вміє визначати особливості та функції професійної 

санітарно-гігієнічної діяльності інженера-педагога харчового профілю. 
Мотиваційний критерій 

Позитивна мотиваційна 
спрямованість на 

оволодіння професійною 

санітарно-гігієнічною 

компетентністю 

5 балів – має стійку спрямованість мотивації на оволодіння 

професійною санітарно-гігієнічною компетентністю, володіє 

інформацією про різні аспекти збереження здоров’я, усвідомлює 

потребу використовувати здобуті знання в повсякденній діяльності. 
4 бали – має достатню мотивацію на оволодіння професійною 

санітарно-гігієнічною компетентністю, частково володіє інформацію 
про різні аспекти збереження здоров’я, усвідомлює потребу 

використовувати здобуті знання в повсякденній діяльності. 
3 бали – частково обізнаний із мотиваціями щодо оволодіння 

професійною санітарно-гігієнічною компетентністю, частково 

володіє інформацією про різні аспекти збереження здоров’я, 

частково усвідомлює потребу використовувати здобуті знання в 

повсякденній діяльності.  
2 бали – не обізнаний із мотиваціями до оволодіння професійною 

санітарно-гігієнічною компетентністю, не володіє інформацією 

про різні аспекти збереження здоров’я, не усвідомлює потреби 

застосовувати здобуті знання в повсякденній діяльності.  

Уміння усвідомлювати 

свої потреби, інтереси, 

цінності санітарно-
гігієнічної культури 

5 балів – усвідомлює систему дій, визначаючи свої потреби, 

інтереси, цінності санітарно-гігієнічної культури.  
4 бали – частково володіє вміннями визначати свої потреби, 

інтереси, цінності професійної санітарно-гігієнічної культури.  
3 бали – володіє окремими вміннями визначати свої потреби, 

інтереси, цінності професійної санітарно-гігієнічної культури.  
2 бали – не володіє вміннями визначати свої потреби, інтереси, 

цінності щодо професійної санітарно-гігієнічної культури.  

Реалізація завдань, 

осмислення й оцінка 

умов, за яких 
відбуватимуться 

майбутні професійні 

санітарно-гігієнічні дії 

5 балів – має стійкий інтерес до пізнавальної діяльності, до 

підвищення рівня професійної санітарно-гігієнічної культури до 

береження, зміцнення та відновлення фізичного, морального, 

духовного та соціального здоров’я учнів в умовах закладів 

професійно-технічної освіти, творчо вирішує проблемні завдання, 

реалізує завдання та оцінює умови, у яких відбуватимуться 

санітарно-гігієнічні дії.  
4 бали – має інтерес до підвищення рівня санітарно-гігієнічної 

культури щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров’я 
учнів в умовах закладів професійно-технічної освіти, вирішує 

проблемні завдання, пов’язані з реалізацією завдань та оцінкою 

умов, у яких відбуватимуться санітарно-гігієнічні дії.  
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Продовження таблиці 2.3 

 

3 бали – бере участь у створенні умов, у яких відбуватимуться 

професійні санітарно-гігієнічні дії, розуміє, як реалізувати 

завдання, та оцінює їх.  
2 бали – не мають інтересу до реалізації завдань, осмислення й 

оцінки умов, у яких відбуватимуться майбутні професійні 

санітарно-гігієнічні дії, є спостерігачем проведеної роботи.  
Діяльнісний критерій 

Уміння організовувати та 

формувати санітарно-
гігієнічну культуру 

5 балів – здобувач освіти активно бере участь у визначенні 

напрямків, етапів та форм професійної санітарно-гігієнічної 

діяльності, переглядає форми роботи та обговорює наукову 

проблему.  
4 бали – бере участь у визначенні напрямків, етапів та форм 

професійної санітарно-гігієнічної діяльності, переглядає форми 

роботи та здатний обговорювати наукову проблему.  
3 бали – бере участь у запропонованій роботі.  
2 бали – глядачем проведеної роботи.  

Уміння підвищувати в 

учнів рівень санітарно-
гігієнічної культури 

5 балів –вміє визначати стан фізичного та психічного розвитку 

учнів, складати комплекси санітарно-гігієнічних вправ, дозувати 

фізичне та розумове навантаження, визначати гігієнічні умови 

перебування учнів з метою підвищення їхнього адаптаційного 

рівня.  
4 бали – виконує завдання самостійно, у повному обсязі, допускає 

відхилення від необхідної послідовності, що не впливає на 

правильність кінцевого результату, раціонально застосовує набуті 

вміння та навички.  
3 бали – здобувачі освіти частково виконують завдання за суттєвої 

допомоги викладача.  
2 бали – здобувачі освіти не виконують завдання. 

Моделювання та 

використання різних 

форм та методів 

санітарно-гігієнічної 

культури 

5 балів – вміє обирати різні методи та методики формування 

санітарно-гігієнічної культури, творчо складати конспект обраних 

технологій та моделювати їх, дотримуючись певної послідовності.  
4 бали – частково вміє обирати різні методи та методики 

формування санітарно-гігієнічної культури, творчо складати 

конспект обраних технологій та моделювати їх.  
3 бали – бере участь у моделюванні різних методів та методик 

формування санітарно-гігієнічної культури.  
2 бали – є глядачем проведеної роботи.  

Уміння здійснювати 

рефлексію санітарно-
гігієнічної культури 

5 балів – розгорнуто об’єктивно аналізує власну професійну 

санітарно-гігієнічну діяльність, адекватно сприймає ставлення 

інших здобувачів освіти та викладача до власної діяльності.  
4 бали – неповно аналізує власну професійну санітарно-гігієнічну 

діяльність; неадекватно сприймає ставлення частини інших 

здобувачів освіти та викладача до власної діяльності.  
3 бали – аналізує окремі аспекти власної професійної санітарно-
гігієнічної діяльності; не враховує ставлення інших здобувачів 

освіти та викладача до власної діяльності.  
2 бали – вміння здійснювати рефлексію професійної санітарно-
гігієнічної діяльності не виявлено.  
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Отже, на основі аналізу поглядів науковців на професійну готовність 

майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (І. Філімонової), 

рекреативної культури в майбутніх інженерів-педагогів (Г. Грохової), професійної 

компетентності інженера-педагога закладу вищої освіти (О. Євсюкової), санітарно-

гігієнічної компетентності (А. Сук) та проведеного моніторингу виокремлено три 

критерії готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО ‒ мотиваційний, когнітивний та 

діяльнісний. 

Показниками мотиваційного критерію визначено: чітке розуміння місця 

здоров’я в ієрархії цінностей, активності й мотиваційної спрямованості на 

досягнення успіху в професійній діяльності, психічних властивостей і станів 

валеологічно-мотивованої особистості здобувача вищої освіти; когнітивного ‒ 

наявність педагогічних, біологічних, гігієнічних та фізично-гігієнічних знань, 

знань про формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я 

особистості; прагнення до самоосвіти та орієнтація на реалізацію санітарно-

гігієнічної культури серед учнів ЗПТО; здатність до самоконтролю та 

самокорекції в аспекті здоров’язбереження; діяльнісного ‒ гностичні, санітарно-

гігієнічні, організаційно-комунікативні та методичні вміння, навички, здатності, 

професійно-особистісні якості. 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО: високий, достатній, середній та низький. 

 

2.3. Організація дослідження та методика проведення дослідно- 

експериментальної роботи 

 

Реалізація вказаних завдань дослідження відбулося через організацію 

педагогічного експерименту, що був застосований як метод та дозволив забезпечити 

доказову і науково об’єктивну перевірку правильності сформованої гіпотези. 

Мета експерименту полягала в перевірці умов підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 
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культури учнів закладів професійно-технічної освіти; підтвердженні або 

спростуванні гіпотези дослідження; здійсненні опису експериментальної роботи 

та аналізу результатів її впровадження у навчально-виховний процес вищого 

навчального закладу. 

Поставлену мету реалізовано за допомогою таких науково-дослідних 

методів: педагогічне спостереження (відвідування дисертантом занять із фахових 

дисциплін та проведення занять із санітарно-гігієнічним наповненням, що 

дозволило виявити різні елементи санітарно-гігієнічної культури здобувачів); 

бесіда (з’ясовування розуміння здобувачами санітарно-гігієнічної культури, її ролі 

в житті та безпосередньо в їх майбутній професійній діяльності); інтерв’ю 

(індивідуальні інтерв’ю з викладачами, безпосередньо задіяними під час 

формування санітарно-гігієнічної культури здобувачів); анкетування (оцінка 

стану готовності, визначення рівня мотиваційного компонента, визначення рівня 

готовності); метод самоаналізу (здобувачі аналізували результати власної 

освітянської діяльності з підготовки до формування санітарно-гігієнічної 

культури напередодні проміжного і підсумкового контролю, окреслювали 

самостійно або за допомогою викладача шляхи і способи підвищення рівня 

готовності до формування санітарно-гігієнічної культури). 

Завданнями дослідження передбачено: 

 вивчити досвід роботи інженерів-педагогів із учнями в умовах 

навчально-виховного процесу закладів професійно-технічної освіти; 

 визначити стан підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти; 

 дослідити структуру готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти, визначити критерії та показники готовності; 

 розробити, апробувати структурно-функційну модель підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти на основі вдосконалення 

змісту фахових та спеціальних дисциплін, запровадження в освітній процес 
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спеціального курсу, спрямованого на підготовку здобувачів освіти до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. 

Загальна логіка експериментальної роботи вибудовувалася відповідно до 

мети і завдань дослідження, що передбачало: 

– створення структури готовності майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; 

– розробку основних принципів побудови процесу формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти; 

– визначення етапів дослідницької роботи, розробку програми та методики 

експерименту; 

– відбір і характеристику кількісних та якісних показників готовності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, а також критеріїв 

оцінювання отриманих результатів; вибір експериментальної бази; проведення 

експерименту: відбір форм, методів, засобів навчання і виховання, які мають 

забезпечити ефективність застосування структурно-функційної моделі підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти; перевірку 

отриманих результатів на валідність. 

Дослідження являло собою складний комплекс науково теоретичних, 

методичних та організаційних заходів, які здійснювалися в кілька етапів: 

попередньої аналітичної роботи (теоретико-аналітичний), констатувального етапу 

експерименту, формувального етапу експерименту, метою яких було вирішення 

таких дослідницьких цілей і завдань: 

етап попередньої аналітичної роботи (пошуково-підготовчий): аналіз 

наукової літератури з проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти (дисертаційних досліджень, монографій, наукових 

статей, методичних розробок тощо) з метою теоретичного обґрунтування сутності 

та структури готовності; побудова структури готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 
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закладів професійно-технічної освіти; розробка системи критеріїв оцінювання 

рівня розвитку її основних структурних компонентів; 

констатувальний етап експерименту: вивчення досвіду підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти; визначення рівня 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти; 

удосконалення змісту фахових та спеціальних дисциплін професійної підготовки; 

розробка змісту дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура 

майбутніх інженерів-педагогів харчової профілю у професійній підготовці»; 

формувальний етап експерименту: формування контрольних та експери-

ментальних груп, упровадження структурно-функційної моделі підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, уведення до 

навчально-виховного процесу закладів вищої освіти дисципліни вільного вибору 

«Санітарно-гігієнічна культура майбутніх інженерів-педагогів харчової профілю у 

професійній підготовці»; 

завершальний етап: перевірка ефективності розробленої структурно-

функційної моделі шляхом порівняння результатів діагностичних зрізів. 

На кожному із етапів ми застосовували комплекс методів теоретичного та 

емпіричного характеру. 

Етап попередньої аналітичної роботи (теоретико-аналітичний) охоплював 

широке коло теоретичних та емпіричних проблем, пов’язаних із визначенням 

теоретичних підходів та методичної бази дослідження. Він мав на меті визначення 

логіки та структури експерименту, його етапів, вибір процедури експериментальних 

досліджень, розробки програми експерименту, пакету прикладних програм 

обробки та аналізу статистичних даних дослідження. 

На цьому етапі експериментальної роботи було використано комплекс 

методів дослідження та теоретичних підходів для аналізу масової наукової 

інформації для визначення сучасного стану проблеми в теорії й практиці 

педагогічної освіти закладу вищої освіти ІІІ–IV рівнів акредитації, розробки 
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методики дослідно-експериментальної роботи. 

Для чіткого з’ясування рівня готовності майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО за 

відповідними показниками кожного із визначених критеріїв (мотиваційного, 

когнітивного, діяльнісного) ми підібрали методики, подані в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Діагностичні методики для визначення сформованості критеріїв  

готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю  

до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО 
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Методи та методики 

М
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Позитивна мотиваційна 

спрямованість на оволодіння 

професійною санітарно-
гігієнічною компетентністю 

 адаптована анкета «Оцінки стану сформо-
ваності санітарно-гігієнічного компетентності», 

 методика складання індивідуальної оздоровчої 
системи (ІОС) (автор О. Мальцева), 

 методика організації власного життя Р. Бретт 

Усвідомлення своїх потреб, 

інтерес, цінностей санітарно-
гігієнічної культури 

 отримання даних характер мотивів здобувачів 
освіти, їхніх ціннісних орієнтацій, 

 уміння усвідомлювати свої потреби, інтереси, 
цінності санітарно-гігієнічної культури, 

 опитувальник А. Реана 

Реалізація завдань, 

осмислення й оцінка умов, за 

яких відбуватимуться 

майбутні професійні 

санітарно-гігієнічні дії 

 адаптована анкета «Визначення рівня сфор-
мованості цілемотиваційного компонента, 

 методика самопізнання Л. Іващук, С. Ониш-
кевич, 

 дисципліна вільного вибору «Санітарно-
гігієнічна культура інженера-педагога харчо-
вого профілю» 

К
о
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и
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й

  

Обізнаність із понятійно-
термінологічним апаратом 

санітарно-гігієнічної 

культури  інженера-педагога 

харчового профілю 

 ранжування термінів санітарно-гігієнічної 

культури, анкета для визначення ключових 

та дотичних понять гігієни та санітарії, 
 анкета для визначення ключових та дотичних 

понять, які включає дефініція «Санітарно-
гігієнічна культура» 

Обізнаність з методами та 

засобами, якими формується 

професійна санітарно-
гігієнічна культура інженера-
педагога харчового профілю 

 методика проблемного навчання (Дж. Дьюї), 

метод екстраполяції, опитування «Ставлення 

до методів та засобів, якими формується 

санітарно-гігієнічна культура»,  
 ранжування переліку засобів та визначення 

методів, за допомогою яких формується 

санітарно-гігієнічна культура 
  



119 

 

Продовження таблиці 2.4 
 

Обізнаність з особливостями 
та функціями професійної 

санітарно-гігієнічної 

діяльності інженера-педагога 

харчового профілю 

 
 

 визначення рівня культурологічних знань у 

здобувачів освіти, адаптована анкета «Оцінки 
стану сформованості санітарно-гігієнічної 

культури», 
 опитування «Визначення особливостей та  

функцій санітарно-гігієнічної культури» 

Д
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Уміння організовувати та 

формувати санітарно-
гігієнічну культуру 

 анкета «Визначення рівня сформованості 

компонентів готовності»,  
 теорія цілеспрямованого самовиховання 

Ю. Костенко (самопізнання, самопримушу-
вання, самоутримування), 

 інтерв’ю «Напрямки та форми санітарно-
гігієнічної культури, які реалізовуються на 

певному етапі діяльності» 
Вміння підвищувати рівень 

санітарно-гігієнічної 

культури в учнів закладів 

професійно-технічної освіти 

 анкета «Визначення рівня сформованості 

компонентів готовності», 
 моделювання різних форм роботи з санітарно-

гігієнічної пропаганди  

Мoделювання та 

викoристання різних фoрм та 

методів санітарно-гігієнічної 

культури 

 з’ясування сформованості особистісних про-
фесійно важливих якостей здобувачів освіти, 

 методика психічного та духовного зцілення 

(С. Хохель та О. Хохель), 
 методика І. Томана «Як удосконалювати 

самого себе» 

Уміння здійснювати 

рефлексію санітарно-
гігієнічної культури 

 методичні рекомендації цілеспрямованого 

прийняття власного здоров’язбереження, 
 тест «Визначення рівня сформованості педа-

гогічної рефлексії» (за О.Є. Рукавишніковою), 
 спостереження за власними діями та діями 

інших (перегляд відеоматеріалів), їх аналіз 
 

Метою констатувального етапу дослідження було визначення: 1) критеріїв 

готовності зі ступенем усвідомлення майбутнім інженером-педагогом харчового 

профілю актуальності проблеми формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти; 2) рівня сформованості мотиваційної сфери; 

3) готовності здобувачів освіти застосовувати у професійній діяльності набуті 

знання про засоби покращення здоров’я учнів; 4) рівень професійно-значущих 

знань, умінь та навичок, необхідних для формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів закладів професійно-технічної освіти; 5) ступеня сформованості рефлексії 

та особистісних якостей майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. 

Завдання констатувального етапу дослідження полягало в розробці 

діагностик для визначення оцінки рівня готовності майбутнього інженера-
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педагога харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти. 

Організація та проведення експериментальної роботи відбувалися з 

урахуванням таких принципів: 

 принцип гуманізації, що передбачає антропоцентристський погляд на 

людину, її сутність і місце в природі, суспільстві, переорієнтацію стратегії 

виховання на розвиток основних життєвих навичок, здібностей, інтересів, 

схильностей людини; 

 принцип індивідуалізації, який полягає у врахуванні психологічних 

індивідуальних відмінностей здобувачів освіти: їх темпераменту, типу мислення, 

динаміки психічних процесів; педагогічній та психологічній підтримці, розробці 

індивідуальних освітніх траєкторій, підборі педагогічного інструментарію для 

контролю і корекції процесу навчання і виховання та їх результатів; 

 принцип диференціації, що враховує відмінність у рівні навченості та 

розвитку здобувачів освіти, застосовується як внутрішня, так і зовнішня 

диференціація, адаптивні різнорівневі форми навчання і контролю. 

Констатувальний етап експерименту тривав упродовж 2016–2019 років, на 

базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Скороводи, 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. До 

експериментальної роботи було задіяно 579 учасників. 

Для об’єктивного проведення етапів експерименту розподіл учасників за 

групами відбувався з урахуванням рівнів початкової підготовки, що були майже 

однаковими. Для цього використовували показник поточної успішності. У 

дослідженні ми застосували методику А. Киверялгена (2.1) для того, щоб у 

контрольних та експериментальних групах мати достатню репрезентативну 

вибірку студентів, що може суттєво вплинути на результати дослідження 

(табл. 2.5). 
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де n – кількість студентів репрезентативної вибірки; 

t – коефіцієнт Стьюдента (за обраною статистичною достовірністю – Р); 

Р – статистична достовірність; 

ао – задана похибка. 

Розраховуємо: якщо похибка а0 = 10% і статистична достовірність Р = 0,95, 

за таблицею (значення функції) знаходимо t = 1,96, тоді 

3,18
10

)95,01(*95,0*96,1
2

2




n
 

 

Таблиця 2.5 

Значення функції Ф(t) 

t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) 
1,96 0,4750 2,08 0,4812 2,24 0,4875 2,40 0,4918 
1,97 0,4756 2,10 0,4821 2,26 0,4881 2,42 0,4922 
1,98 0,4761 2,12 0,4820 2,28 0,4887 2,44 0,4927 
1,99 0,4767 2,14 0,4838 2,30 0,4893 2,46 0,4931 
2,00 0,4772 2,16 0,4846 2,12 0,4898 2,48 0,4934 
2,02 0,4783 2,18 0,4854 2,34 0,4904 2,50 0,4938 
2,04 0,4793 2,20 0,4862 2,36 0,4909   
2,06 0,4803 2,22 0,4668 2,38 0,4913   

 

Урахувавши вище вказані обрахунки, ми зрозуміли, що для отримання 

повноцінних обґрунтованих даних необхідно мати вибірку в кожній групі не 

менше 18 учасників. Усього за весь часу дослідженні взяло участь 579 осіб, з них – 

27 викладачів і 552 здобувачі освіти (ІІ, ІІІ та IV курсів) закладів вищої освіти. До 

експериментальної групи ввійшло – 284 учасники, а до контрольної групи – 295. 

Під час констатувального етапу експерименту дослідно-експериментальної 

роботи було отримано дані про рівень мотиваційних проявів до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти; 

з’ясовано професійно-значущі якості інженера-педагога харчового профілю; 

виявлено рівні сформованості знань здобувачів освіти та їх готовності до 

реалізації ідей формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів 

професійно-технічної освіти; рівень володіння інженерами-педагогами харчового 

профілю знаннями, вміннями і навичками; ступінь сформованості емоційно-

вольових характеристик здобувачів освіти. 
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Навчання здобувачів освіти контрольних груп відбувалося традиційно, 

системою навчання, передбачено освітніми програмами спеціальностей. В 

експериментальній групі освітній процес передбачав підготовку здобувачів освіти 

із упровадженням міжпредметних зв’язків при вивченні фахових дисциплін та 

дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога 

харчового профілю» (Додаток Г). 

Експеримент проведено з урахуванням, що навчання в експериментальних і 

контрольних групах здійснювалося в один і той же час, здобувачі освіти всіх груп 

мали однаковий доступ до всієї навчальної інформації, кваліфікація викладачів 

була приблизно однаковою. Анкети, що не давали відповідей на більшу частину 

поставлених запитань, не було взято до відома статистичною обробкою. 

Здобувачам освіти й експериментальних, і контрольних груп було 

запропоновано визначити рівень особистої готовності до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти з використанням 

адаптивної анкети «Анкета оцінки стану готовності інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітано-гігієнічної культури в учнів ЗПТО» 

(додаток А (анкета № 2)), взявши до уваги знання, уміння, навички та особистісні 

характеристики. Було з’ясовано, що найважливішою для 73 % опитаних є 

проблема залучення учнів закладів професійно-технічної освіти до формування 

санітарно-гігієнічної культури. 

Відповідаючи на перше питання «Наскільки Ви вважаєте актуальною 

проблему формування санітарно-гігієнічної культури як дієвого засобу ведення 

здорового способу життя?», у загальному респонденти обирали два варіанти 

відповідей, а саме «першорядно важливою» та «достатньо важливою». У 

відсотковому значенні показники мають таке вираження: 68,6 % здобувачів освіти 

і 54 % викладачів на перше місце поставили «достатньо важливою»; 26,8 % 

здобувачів освіти та 42 % викладачів – «першорядно важливою». На наступне 

запитання «Чи вважаєте Ви, що є необхідність займатися згаданою проблемою 

майбутнім інженерам-педагогам харчової галузі» 82 % здобувачів освіти 

відповіли «так», 69 % здобувачів освіти відповіли «не замислювався» та 10 % – 

«ні». На третє питання «Наведіть складові санітарно-гігієнічної культури?» 
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респонденти розділились так: варіант «Дотримання особистої гігієни» обрали 

15 % здобувачів освіти та 12 % викладачів, «Правильна організація праці та 

відпочинку» обрали 18 % здобувачів освіти та 14 % викладачів, «Отримання 

поступової (поетапної) санітарно-гігієнічної освіти» обрали 19 % здобувачів 

освіти та 23 % викладачів, «Застосування санітарно-гігієнічного виховання в 

навчально-виховному процесі» обрали 34 % здобувачів освіти та 42 % викладачів, 

«Співпраця між батьками, освітнім закладом та медичним закладом» обрали 14 % 

здобувачів освіти та 9 % викладачів. 

На запитання «Як Ви вважаєте, чи потрібно переконувати людину, яка 

байдуже ставиться до власного здоров’я, дотримуватися санітарно-гігієнічної 

культури?» майбутні інженери-педагоги 82 % та 93 % викладачів відповіли, що 

відчувають потребу в питані покращення їх здоров’я. Решта здобувачів освіти та 

викладачів вважають, що непотрібно витрачати власний час та енергію на 

переконання інших людей, що байдуже ставляться до власного здоров’я, у 

необхідності дотримання здорового способу життя. 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на запитання «Назвіть 

уміння і навички, необхідні інженеру-педагогу харчової промисловості для 

реалізації санітарно-гігієнічної культури у професійній діяльності». Найбільш 

значущими були визначені: серед здобувачів освіти дотримання особистої гігієни – 

19 %; утримувати у порядку робоче місце – 8 %; бути здоровим – 22 %; уміти 

подати інформацію про санітарно-гігієнічну культуру – 29 %; дотримання 

санітарно-гігієнічних норм – 22 %. Серед викладачів: ведення здорового способу 

життя – 22 %; дотримання особистої та загальної гігієни – 35 %; дотримання 

дієтичного харчування – 24 %; заняття спортом та правильне харчування – 19 %. 

На питання «Яку інформацію з питань пропаганди санітарно-гігієнічної 

культури Ви хотіли б отримати?» здобувачі освіти відповіли: про правильну 

профілактики захворювань – 36 %; правила дотримання особистої та колективної 

гігієни – 32 %; про гігієну на підприємствах – 32 %. Викладачі дали відповідь: про 

збереження і зміцнення здоров’я, про саморегуляцію і самокорекцію – 32 %; основи 

знань про здоров’я сучасної людини, розвиток культури духовного і фізичного 

здоров’я – 26 %; методи комплексної оцінки стану здоров’я і системою практичних 
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умінь та навичок, які забезпечують збереження та зміцнення здоров’я – 42 %. 

Для ефективного формуванням санітарно-гігієнічної культури, на думку 

респондентів, необхідно включити в програму підготовки інженерів-педагогів 

харчової галузі такі дисципліни: медичного спрямування обрали 9 % здобувачів 

освіти та 8 % викладачів; культури гігієнічної діяльності – 12 % здобувачів освіти 

та 7 % викладачів; санітарно-гігієнічне виховання – 9 % здобувачів освіти та 14 % 

викладачів; основи здоров’я – 10 % здобувачів освіти та 9 % викладачів; культура 

гігієнічної діяльності – 12 % здобувачів освіти та 10 % викладачів; питання 

епідеміології – 14 % здобувачів освіти та 18 % викладачів; основи санітарно-

гігієнічних норм – 15 % здобувачів освіти та 13 % викладачів; санітарія і гігієна та 

фізіологія харчування – 19 % здобувачів освіти та 21 % викладачів. 

Шляхи вирішення проблеми ефективного формування санітарно-гігієнічної 

культури здобувачі освіти та викладачі вибрали такі введення в освітній процес 

закладу вищої освіти дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура 

інженера-педагога харчового профілю» обрали 82 % здобувачів освіти та 91 % 

викладачів; посилення практичної професійної підготовки інженерів-педагогів 

харчової промисловості – 6 % здобувачів освіти та 3 % викладачів; надання 

більшої уваги цьому питанню під час вивчення фахових дисциплін – 12 % 

здобувачів освіти та 6 % викладачів. 

Географію застосування санітарно-гігієнічного навчання з метою формування 

санітарно-гігієнічної культури необхідно розширювати: в школі – обрали 5 % 

здобувачів освіти та 3 % викладачів; сім’ї – 4 % здобувачів освіти та 3 % 

викладачів; громадських організаціях – 3 % здобувачів освіти та 2 % викладачів; 

підприємства харчової промисловості – 15 % здобувачів освіти та 3 % викладачів; 

об’єднати вказані місця – 73 % здобувачів освіти та 89 % викладачів. 

Серед якостей інженера-педагога харчової галузі, необхідних для успішного 

формування санітарно-гігієнічної культури, респонденти назвали  акуратність, 

охайність, відповідальність, чесність, точність, дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог, чистоту, впевненість. Визначення рівня власної готовності до проведення 

пропаганди санітарно-гігієнічної культури, враховуючи знання, вміння, навички, 

якими майбутній інженер-педагог володіє та особистісними характеристиками, 
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обрали: високий 15 % здобувачів освіти та 13 % викладачів; достатній – 15 % 

здобувачів освіти та 13 % викладачів; середній – 15 % здобувачів освіти та 13 % 

викладачів; нижче середнього – 15 % здобувачів освіти та 13 % викладачів;  

низький – 15 % здобувачів освіти та 13 % викладачів. 

Проведене дослідження серед майбутніх інженерів-педагогів та їх викладачів 

дало можливість чітко визначити проблемні місця в системі педагогічної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. 

Наступний етап дослідження полягав у визначенні рівня сформованого 

мотиваційного компонента в майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля, 

що передбачає їх готовність формувати санітарно-гігієнічну культуру учнів 

закладів професійно-технічної освіти. Для вирішення цього завдання ми 

застосували анкету (додаток А (анкета № 3)) на встановлення сформованого 

адекватного розуміння для досягнення поставлених цілей з формування 

санітарно-гігієнічної культури молоді закладів професійно-технічної освіти; 

визначення рівня готовності інженера-педагога співпрацювати з молоддю 

закладів професійно-технічної освіти; встановлення рівня мотивації майбутніх 

інженерів-педагогів до здійснення санітарно-гігієнічної освіти серед учнів ЗПТО. 

Ця анкета передбачала різні заготовлені варіанти відповідей на запитання та 

можливість власної відповіді. Ми враховали власні відповіді респондентів з 

порівнянням їх із уже встановленими рівнями сформованого мотиваційного 

компонента. 

Здійсненний аналіз дав змогу визначити мотиваційну складову, що спонукає 

інженерів-педагогів харчового профілю формувати санітарно-гігієнічну культуру 

учнів закладів професійно-технічної освіти та показав, що лише 24 % здобувачів 

освіти–харчовиків уважають цю проблему першочерговою й актуальною; значна 

частина (60 %) вважає, що вирішення цієї проблеми зараз не є актуальною, вони 

не готові повною мірою проводити різні заходи, мета яких полягає в зацікавленні 

учнів закладів професійно-технічної освіти вести здоровий спосіб життя; ряд 

майбутніх інженерів-педагогів – 16 %, які взяли участь в опитуванні, вказали на 

те, що учні закладів професійно-технічної освіти зобов’язані власними силами 
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проводити заходи з дотримання власного здорового способу життя, а інженери-

педагоги за необхідності надавати лише часткову допомогу. Також здобувачі 

освіти вказали на важливість збереження здоров’я людини та висвітлили ряд 

проблем, що негативно впливають на пропаганду здорового способу життя серед 

молоді закладів професійно-технічної освіти. Ці проблеми полягають у малій або 

відсутній мотивації до впровадження заходів із покращення здорового способу 

життя молоді з метою підняття рівня здоров’я серед населення, а важливим 

елементом є й отримання достатньої кількості інформації, щоб учень закладів 

професійно-технічної освіти вмів уберегти свій психічний і фізичний стан від 

впливу негативних факторів навколишнього. Актуальним є і планування та 

дотримання розпорядку дня, щоб фізично та психологічно не перевантажувати 

молодий організм. 

Результати проведеного опитування свідчать, що майбутній інженер-

педагог під час навчання відчуває великий брак інформації для ефективної 

профілактики захворювання з використанням санітарно-гігієнічних заходів, тому: 

 необхідно володіти інформацією про негативні чинники середовища та 

їх вплив на здоров’я молоді, де безпосередньо вона перебуває або може 

перебувати; 

 необхідно здійснити пошук шляхів корекції або доповнити педагогічний 

процес ефективним способом формування мотивації серед молоді до 

збереження власного здоров’я; 

 необхідно враховувати особливості психічного та фізичного розвитку 

молоді відповідного віку. 

Проведена робота з респондентами, майбутніми інженерами-педагогами 

харчового профілю для визначення найбільш суттєвих підходів у виборі шляхів 

вирішення проблеми вдосконалення формування санітарно-гігієнічної культури 

(вирішення проблемних питань, зазначених в анкеті) засвідчило, що: 

 значна кількість здобувачів освіти (90 %) зорієнтовані на те, що 

вдосконалення знань з професійної підготовки до формування санітарно-

гігієнічної культури буде ефективним за умови впровадження в освітній процес 

закладів вищої освіти дисципліни вільного вибору із зазначеної специфіки; 
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 частина опитуваних (8 %) вказала на введення в освітній процес закладів 

вищої освіти програми курсу «Санітарно-гігієнічна культура для здобувачів вищої 

освіти харчового профілю». 

Рівні готовності інженерів-педагогів харчової галузі до формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти ми 

діагностували, використавши анкети (додаток А (анкета № 4)). 

Відповідаючи на перше питання «Дайте визначення поняттям «здоров’я; 

здоров’я людини; гігієна; санітарія; здоровий спосіб життя; санітарно-гігієнічна 

культура; формування санітарно-гігієнічної культури», респонденти вказали 

кілька варіантів відповіді, які, на їх думку, найбільш точно характеризували дані 

поняття, а саме: здоров’я – це стан організму (гарне самопочуття); здоров’я 

людини – це стан фізичного, психічного та людського благополуччя (це 

найголовніше в житті людини); гігієна – це дотримання людиною раціонального 

гігієнічного режиму в побуті, особистому житті та трудовій діяльності, санітарія – 

це повна чистота (чистота людини); здоровий спосіб життя – це заняття спортом, 

правильне харчування, відмова від шкідливих звичок (розумне використання 

свого життєвого потенціалу); санітарно-гігієнічна культура – це санітарно-

гігієнічні норми (вимоги до санітарно-гігієнічної діяльності); формування 

санітарно-гігієнічної культури – організація та пояснення санітарно-гігієнічної 

культури (вимоги, вміння, навички про цю культуру). 

Наступне питання передбачало перевірку знань із права. На питання «Які 

Ви знаєте нормативно-правові документи по забезпеченню збереження здоров’я 

серед населення?» 98 % опитаних не змогли відповісти, лише частина вказали 

Основний закон України «Конституція України», що передбачає право кожної 

людини на охорону здоров’я. На питання «Назвіть, які Ви знаєте вітчизняні та 

міжнародні програми з формування здорового способу життя за допомогою 

санітарно-гігієнічної культури?» з опитаних резидентів усі не дали жодної відповіді. 

Відповіді на четверте питання «Які Ви знаєте засоби для формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти?» були частковими, 

а саме: цю функцію виконують предмети, як «санітарія та гігієна», «охорона праці», 

«фізіологія харчування» та просвітницька діяльність медичного спрямування. 



128 

 

На питання «Які Ви знаєте критерії оцінки рівня знань санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти?» відповіді мали 

безструктурний характер. На запитання «Які, на Вашу думку, необхідно 

застосувати підходи для ефективного формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів закладів професійно-технічної освіти?» більшість дотримуються думки про 

необхідність уведення в освітній процес закладів вищої освіти та закладів 

професійно-технічної освіти навчального курсу з відповідним лекційним та 

практичним матеріалом. Відповідаючи на сьоме питання «Знання і вміння із яких 

дисциплін є необхідними для Вашої майбутньої діяльності з формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти?», 

респонденти дали кілька варіантів відповіді про те, що необхідно досконало знати 

фахові предмети та навчальні предмети, які включають вивчення гігієни та 

санітарії. На наступне питання, яке передбачало визначити «Які Ви застосуєте 

методи діяльності, спрямовані на формування санітарно-гігієнічної культури в 

учнів із сімей соціального ризику?», респонденти відповіли так: формування 

здорового способу життя, тести, практичні завдання. 

На запитання «Визначте методи соціологічних досліджень, що застосовуються 

під час формування санітарно-гігієнічної культури та профілактичної роботи, 

щодо збереження життя та здоров’я учнів закладів професійно-технічної освіти?» 

респондентам було важко відповісти на поставлене запитання. На запитання 

«Назвіть методи впровадження санітарно-гігієнічного культури та профілактичної 

роботи для збереження життя та здоров’я в середовищі закладу професійно-

технічної освіти», були запропоновано такі варіанти, а саме: з учнями – 

зацікавлення учнів до санітарних дій (опитування, проведення регулярних 

медичних обстежень, проведення щеплень, проведення лекцій, анкетування); з 

їхніми батьками– проведення бесід (опитування, знання симптомів захворювання, 

проведення зборів по питанню про здоров’я їхніх дітей, проведення лекцій, 

анкетування); з працівниками закладу – застосування мультимедійних освітніх 

технологій (опитування, знання симптомів захворювання, обговорення на зборах 

питань про збереження життя і здоров’я учнів у середовищі закладів професійно-

технічної освіти, (проведення лекцій, анкетування). 
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Отже, проведене дослідження дало можливість висвітлити реальний 

теоретичний та практичний стан готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до професійної діяльності, зокрема формування санітарно-

гігієнічної культури серед учнів закладів професійно-технічної освіти в рамках 

реалізації здорового способу життя. Враховуючи рівень знань, умінь, навичок, 

якими володіє респондент, та включаючи його особистісні характеристики, ми 

встановили загальний рівень готовності до вказаної діяльності. 

Висвітлені статистичні дані вказують на проблемні місця в процесі їх 

професійної підготовки студентів до формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів закладів професійно-технічної освіти. Крім того, що інженери-педагоги 

харчового профілю повинні володіти такими якостями, як професіоналізм, уміння 

спілкуватися, володіти педагогічними навичками, ще необхідно докладати 

зусилля для вдосконалення якості змісту підготовки та створення сприятливих 

умов для свідомого професійного самовизначення, а також зосереджувати увагу 

на формуванні активності, ініціативності, відповідальності, самостійності, 

творчості, дисциплінованості – головних властивостей особистості, необхідних 

для швидкої орієнтації у різноманітних життєвих ситуаціях, в тому числі й у 

використанні санітарно-гігієнічної культури. 

Аналіз відповідей на запитання засвідчив актуальність проблеми із 

залучення дітей та молоді закладів професійно-технічної освіти до здорового 

способу життя шляхом формування в них санітарно-гігієнічної культури, на що 

вказали 72 % респондентів. Але з вказаної кількості 52 % опитаних майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю дотримуються позиції, що формуванням 

санітарно-гігієнічної культури повинні займатись вони в співпраці з батьками 

учнів закладів професійно-технічної освіти, іншими медичними та громадськими 

організаціями. 35 % переконливо вважає, що це проблема тільки закладів 

професійно-технічної освіти, а 13 % покладають цю роботу лише на медичні 

установи. 

Особлива позиція 84 % респондентів полягає в необхідності надавати будь-

яку допомогу учням закладів професійно-технічної освіти для збереження та 

покращення їх стану здоров’я завдяки використанню санітарно-гігієнічної 
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культури. Також 52 % стверджують, що необхідно зорієнтуватися на переконанні 

людини, особливо в молодому віці, яка байдуже ставиться до власного здоров’я, 

дотримуватися санітарно-гігієнічних правил по збереженню здоров’я та життя. 

На думку майбутніх інженерів-педагогів, для успішної реалізації ідеї 

здорового способу життя, санітарно-гігієнічної культури в професійній діяльності 

необхідно оволодіти такими вміннями і навичками: утверджувати оздоровче 

рухової активності, фізичної культури та загартовування; формувати раціональний 

режим дня; нормувати гігієну розумової праці учнів; нормувати гігієну трудового 

навчання; дотримуватись громадської й особистої гігієни; дотримуватися гігієни 

харчування; попереджувати інфекційні захворювання та отруєння; здійснювати 

профілактику травматизму; дотримуватися правил техніки безпеки; проводити 

статеве виховання; запобігати формуванню шкідливих звичок та формувати 

здоровий спосіб життя. 

Найбільш ефективним, на думку респондентів, методом підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти є введення в 

освітній процес закладів вищої освіти дисципліни вільного вибору – 377 (85 %) 

підтримують таку пропозицію, 13 % пропонують ввести це питання в тематичні 

блоки до програмних курсів, 47 % пропонують посилити практичну професійну 

підготовку майбутніх працівників. 

Результати дослідження оброблено методами математичної статистики за 

допомогою табличного процесора Microsoft Excel, з використанням вбудованих у 

ньому статистичних функцій. Ступені сформованості готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО зa різними критеріями і показниками та в цілому оцінено за 

чотирибальною шкалою: низький (критичний рівень) – 2 бали, середній 

(функційний рівень) – 3 бали, достатній (базовий рівень) – 4 бали, високий 

(творчий рівень) – 5 балів (відповідно до таб. 1.5). 

Для кожного показника і критерію розраховували його середнє значення за 

формулами: 
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     (2.2) 

    (2.3) 

де п1 – кількість здобувачів освіти в досліджуваній групі, що відповідають 

низькому рівню; п2 – кількість здобувачів освіти, що відповідають середньому 

рівню; п3 – кількість здобувачів освіти, що відповідають достатньому рівню; п4 – 

кількість здобувачів освіти, що відповідають високому рівню. 

Для з’ясування, чи відмінності середніх значень рівнів кожного з показників 

в експериментальній і контрольній групах як до, так і після формувального 

експерименту є суттєвими чи незначними, для них за t-критерієм Стьюдента були 

вирахувані відношення 

     (2.4) 

де x1, x 2 – середні показники рівнів для порівнюваних груп, DЕ, DK, NЕ = 

243, NK = 229 – відповідні їм дисперсії і кількості здобувачів освіти. Обрахований 

за формулою (2.4) показник Стьюдента порівнювали з критичним значенням  

tкр = 2,5576, який відповідає 99-відсотковій  ймовірності достовірності висновків 

про характер відмінностей середніх значень досліджуваних рівнів. Відповідно до 

критерію Стьюдента зроблено висновки [236]: 

– якщо tEK < tкр, то відмінності середніх значень рівнів є випадковими; 

– якщо tEK ≥ tкр, то ці відмінності є невипадковими і можуть служити 

свідченням ефективності проведеної роботи. 

Додатково також перевіряли результати дослідження за χ2 – критерієм 

Пірсона. Параметр χ2 розраховували для кожного ступеня за різними показниками 

і в цілому за формулою [204]. 

     (2.5) 

та порівнювали з критичним значенням χ2
кр = 11,34, що відповідає рівню 

значущості α = 0,01 і числу ступенів вільності r = m – 1 = 3, де, відповідно до 



132 

 

чотирибальної системи оцінювання, кількість розрядів ознаки m = 4. Відповідно, 

– якщо χ2
EK < χ2

кр, то відмінності середніх значень рівнів можна вважати 

випадковими; 

– якщо χ2
EK > χ2

кр, то ці відмінності є суттєвими на заданому рівні 

значущості. 

Розрахунок критерію Стьюдента показав, що за мотиваційним критерієм він 

складає – 0,34, когнітивним – 0,51, діяльнісним – 0,50. Отримані дані свідчать про 

те, що на рівень готовності інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО під час констатувального етапу 

експерименту впливали випадкові чинники. 

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО за критеріями представлено в 

таблицях (табл. 2.6, табл. 2.7, табл. 2.8, табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.6 

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО за показниками мотиваційного 

критерію (у %) (констатувальний зріз) 

Показники  

Рівні  
констатувальний зріз 

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. Позитивна 

мотиваційна 

спрямованість до 

оволодіння 

професійною 

санітарно-гігієнічною 

компетентністю 

1 0,3 1 0,4 2 0,8 3 1,0 26 8,8 14 4,9 14 4,7 9 3,2 

2. Уміння 

усвідомлювати свої 

потреби, інтереси, 

цінності щодо 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 1 0,4 5 1,7 3 1,0 22 7,5 18 6,3 18 6,1 8 2,9 
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Продовження таблиці 2.6 

3. Реалізація завдань, 

осмислення й оцінка 

умов, за яких 

відбуватимуться 

майбутні професійні 

санітарно-гігієнічні дії 

1 0,3 1 0,4 2 0,8 2 0,8 30 10,2 10 3,5 10 3,4 10 3,5 

Всього за критерієм 3 1,0 3 1,0 9 3,1 8 2,8 78 26,4 42 14,8 42 14,2 27 9,5 
Середній бал за 

критерієм 
𝑥𝐸 =1,84 𝑥𝐾 =1,84              

             
             Показник Стьюдента tЕК = 0,02  

Показник Пірсона: χ2
ЕК = 8,24  

 

Таблиця 2.7 

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО за показниками когнітивного 

критерію (констатувальний зріз) 

Показники  

Рівні 
констатувальний зріз 

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
EГ КГ EГ КГ EГ КГ EГ КГ 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. Обізнаність із 

понятійно-
термінологічним 

апаратом санітарно-
гігієнічної культури 

1 0,3 1 0,4 3 1,0 1 0,4 17 5,8 18 6,3 9 3,1 8 2,8 

2. Обізнаність з 

методами та засобами 

професійної 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 1 0,4 2 0,7 2 0,7 20 6,8 16 5,6 10 3,4 10 3,5 

3. Обізнаність 

особливостями та 

функціями санітарно-
гігієнічної культури 

1 0,3 1 0,4 4 1,4 3 1,1 14 4,7 20 7,0 8 2,7 6 2,1 

Всього за критерієм 3 1,0 3 1,0 9 3,1 6 2,1 51 17,3 54 19,0 27 9,2 24 8,4 
Середній бал за 

критерієм 𝑥𝐸 =1,65 𝑥𝐾 =1,66              
             
             Показник Стьюдента tЕК= 0,50     

Показник Пірсона: χ2
ЕК = 4,04 
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Таблиця 2.8 

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО за показниками діяльнісного 

критерію (констатувальний зріз) 

Показники  

Рівні  
констатувальний зріз  

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. Уміння 

організовувати та 

формувати 

санітарно-гігієнічну 

культуру 

1 0,3 1 0,4 3 1,0 2 0,7 8 2,7 10 3,5 6 2,0 5 1,8 

2. Уміння 

підвищувати в учнів 

рівень санітарно-
гігієнічної культури 

1 0,3 1 0,4 4 1,4 3 1,1 4 1,4 15 5,3 4 1,4 5 1,8 

3. Мoделювання та 

викoристання різних 

фoрм та методів 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 1 0,4 2 0,7 1 0,4 15 5,1 5 1,8 4 1,4 6 2,1 

4. Уміння 

здійснювати 

рефлексію санітарно-
гігієнічної культури 

1 0,3 1 0,4 3 1,0 2 0,7 5 1,7 10 3,5 10 3,9 4 1,4 

Всього за критерієм 4 1,4 4 1,4 12 4,1 8 2,8 32 10,8 40 14,1 24 8,1 20 7,0 
Середній бал за 

критерієм 𝑥𝐸 =1,65 𝑥𝐾 =1,63 
             
             
             Показник 

Стьюдента 
tЕК = 0,38 

 
Показник Пірсона: χ2

ЕК = 5,2 
 

Визначення рівнів готовності інженера-педагога харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО дало можливість 

узагальнити отримані дані. Подаємо результати оцінювання в констатувальному 

експерименті за всіма критеріями в таблиці 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Порівняльна таблиця рівнів гоовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури  

в учнів ЗПТО (константувальний зріз) 
К

р
и

т
ер

ії
  Рівні   

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

Мотиваційний 3 1,0 3 1,0 9 3,1 8 2,8 78 26,4 42 14,8 42 14,2 27 9,5 
Когнітивний 3 1,0 3 1,0 9 3,1 6 2,1 51 17,3 54 19,0 27 9,2 24 8,4 
Діяльнісний 4 1,4 4 1,4 12 4,1 8 2,8 32 10,8 40 14,1 24 8,1 20 7,0 

Фактичні показники 

зрізу за всіма 

критеріями: 
10 3,4 10 3,4 31 10,5 22 7,7 161 54,6 136 47,9 93 31,5 116 41,0 

Середній бал за всіма 

критеріями (у %) 
𝑥𝐸 = 1,718 𝑥𝐾 =1,713 

  

Показник Стьюдента tЕК = 0,069    
Показник Пірсона χ2

ЕК = 1,46    
 

Результати визначення рівнів готовності інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО висвітлених у 

таблицях  результатів розрахунків середніх значень рівнів для кожного з критеріїв 

і показників у експериментальній і контрольній групах (табл. 2.6–2.8) є досить 

близькими, а обраховані за формулою (3) значення tEK виявляються значно 

меншими від критичного значення tкр = 2,5576, що вказує, що відмінності 

показників за окремими рівнями є випадковими, та свідчить про подібність 

порівнюваних груп на констатувальному етапі експерименту. Застосування  

χ2-критерію Пірсона для зіставлення розподілів одних і тих же ознак приводить 

для кожної ознаки (табл. 2.6–2.8) і в цілому (табл. 2.9) до нерівності χ2
ЕК < χ2

кр, що 

підтверджує високий рівень значущості висновка критерію Стьюдента про 

зіставність порівнюваних груп на констатувальному етапі експерименту. 

Вважаємо, що причинами низького та середнього рівня готовності 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО є те, що 1) здобувачі освіти мають низькі знання про 

сутність санітарно-гігієнічної культури; 2) у навчальних дисциплінах не 
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передбачено вивчення тем щодо та оволодіння методиками зміцнення здоров’я; 

3) немає цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на отримання досвіду 

ведення професійної санітарно-гігієнічної саморегуляції і самокорекції; 4) не 

використовуються санітарно-гігієнічні засоби, форми та методи для власного 

оздоровлення; 5) не розроблено методику формування санітарно-гігієнічної 

культури в майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, впровадження якої 

забезпечувало б їхню готовність до здоров’язбережувальної діяльності в закладах 

професійно-технічної освіти. 

Отже, з метою встановлення реального рівня санітарно-гігієнічної культури 

в майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю організовано констатувальний 

експеримент, для проведення якого розроблено програму діагностики рівнів 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури, визначено обсяг вибірки, дібрано статистичні 

критерії оцінки результатів експерименту. 

Для діагностики рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО застосовано 

методики за мотиваційним критерієм: адаптовану анкету «Оцінки стану 

сформованості санітарно-гігієнічної культури», методику складання індивідуальної 

оздоровчої системи (за О. Мальцевою), методику організації власного життя 

(Р. Бретт); адаптовану анкету «Визначення рівня сформованості ціле-

мотиваційного компонента», методику самопізнання Л. Іващук, С. Онишкевич; 

когнітивним ‒ ранжування термінів санітарно-гігієнічної культури, анкету для 

визначення ключових та дотичних понять гігієни та санітарії, анкету для 

визначення ключових та дотичних понять, які включає дефініція «санітарно-

гігієнічна культура»; методику проблемного навчання (Дж. Дьюї), метод 

екстраполяції, опитувальник «Ставлення до методів та засобів, якими формується 

санітарно-гігієнічна культура», ранжування переліку засобів та визначення 

методів, за допомогою яких формується санітарно-гігієнічна культура; визначення 

рівня культурологічних знань у здобувачів освіти, адаптовану анкету «Оцінки 

стану сформованості санітарно-гігієнічної культури», опитувальник «Визначення 

особливостей та функцій санітарно-гігієнічної культури»; діяльнісним ‒ анкету 
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«Визначення рівня сформованості компонентів готовності», моделювання різних 

форм роботи з санітарно-гігієнічної пропаганди; з’ясування сформованості 

особистісних професійно важливих якостей здобувачів освіти, методику 

психічного та духовного зцілення (С. Хохель та О. Хохель), методику І. Томана 

«Як удoсконалювати сaмого сeбе»; методичні рекомендації цілеспрямованого 

прийняття власного здоров’язбереження, тест «Визначення рівня сформованості 

педагогічної рефлексії» (за О. Рукавишніковою), спостереження за власними 

діями та діями інших (перегляд відеоматеріалів), їх аналіз. 

Констатувальний експеримент засвідчив, що рівень готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО в експериментальній і контрольній групах практично майже 

однаковий, у більшості ‒ низький та середній. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Отже, здійснено моніторинг готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; 

визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО; висвітлено організацію та методику проведення 

констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи; виявлено рівні 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Аналіз навчальних планів та змісту дисциплін освітньої програми 

«Професійна освіта. Харчові технології» («Фізичне виховання», «Охорона праці 

та безпека життєдіяльності», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Основи 

здоров’язбереження», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», 

«Фізіологія харчування, основи дієтичного та лікувального господарства» та ін.) 

засвідчив, що їх зміст передбачає вивчення питань санітарно-гігієнічного 

спрямування, проте в ньому відсутні послідовність та цілеспрямованість у 

висвітленні здоров’язбережувального та валеологічного матеріалу. 
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Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО дав змогу виявити 

певні недоліки, а саме: під час підготовки здобувачів вищої освіти харчового 

профілю вивченню питання теорії та методики формування санітарно-гігієнічної 

культури приділяється неналежна увага, яка носить фрагментарний характер; 

серед форм організації освітнього процесу в закладах вищої освіти переважають 

традиційні форми (лекції і практичні заняття) та репродуктивний характер 

навчання; не вироблено єдиної системи формування санітарно-гігієнічної 

культури у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час практики. 

Проведений констатувальний експеримент засвідчив переважання низького 

та середнього рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Недоліками, які призвели до такого рівня готовності, є: несформовані 

санітарно-гігієнічні знання про взаємозв’язок між здоров’ям та середовищем, що 

оточує людину; несформоване вміння бережливого ставлення як до власного 

здоров’я, так і до здоров’я тих, хто поряд; слабкий розвиток інтересу та гуманних 

мотивів до збереження власного та здоров’я рідних та близьких. Це зумовлено 

недостатньою увагою до санітарно-гігієнічної культури та процесу підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО; відсутністю дисциплін вільного вибору, 

спрямованих на формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО тощо. 

На основі аналізу поглядів науковців на професійну готовність майбутніх 

інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (І. Філімонової), рекреативної 

культури в майбутніх інженерів-педагогів (Г. Грохової), професійної компетентності 

інженера-педагога закладу вищої освіти (О. Євсюкової), санітарно-гігієнічної 

компетентності (А. Сук) та проведеного моніторингу виокремлено три критерії 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО ‒ мотиваційний, когнітивний та 

діяльнісний. 

Показниками мотиваційного критерію визначено: чітке розуміння місця 

здоров’я в ієрархії цінностей, активності й мотиваційної спрямованості на 
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досягнення успіху в професійній діяльності, психічних властивостей і станів 

валеологічно-мотивованої особистості здобувача вищої освіти; когнітивного ‒ 

наявність педагогічних, біологічних, гігієнічних та фізично-гігієнічних знань, 

знань про формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я 

особистості; прагнення до самоосвіти та орієнтація на реалізацію санітарно-

гігієнічної культури серед учнів ЗПТО; здатність до самоконтролю та 

самокорекції в аспекті здоров’язбереження; діяльнісного ‒ гностичні, санітарно-

гігієнічні, організаційно-комунікативні та методичні вміння, навички, здатності, 

професійно-особистісні якості. 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО: високий, достатній, середній та 

низький. 

З метою встановлення реального рівня санітарно-гігієнічної культури в 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю організовано констатувальний 

експеримент, для проведення якого розроблено програму діагностики рівнів 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури, визначено обсяг вибірки, дібрано статистичні 

критерії оцінки результатів експерименту. 

Для діагностики рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО застосовано 

методики за мотиваційним критерієм: адаптовану анкету «Оцінки стану 

сформованості санітарно-гігієнічної культури», методику складання індивідуальної 

оздоровчої системи (за О. Мальцевою), методику організації власного життя 

(Р. Бретт); адаптовану анкету «Визначення рівня сформованості ціле-мотиваційного 

компонента», методику самопізнання Л. Іващук, С. Онишкевич; когнітивним ‒ 

ранжування термінів санітарно-гігієнічної культури, анкету для визначення 

ключових та дотичних понять гігієни та санітарії, анкету для визначення 

ключових та дотичних понять, які включає дефініція «санітарно-гігієнічна 

культура»; методику проблемного навчання (Дж. Дьюї), метод екстраполяції, 

опитувальник «Ставлення до методів та засобів, якими формується санітарно-
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гігієнічна культура», ранжування переліку засобів та визначення методів, за 

допомогою яких формується санітарно-гігієнічна культура; визначення рівня 

культурологічних знань у здобувачів освіти, адаптовану анкету «Оцінки стану 

сформованості санітарно-гігієнічної культури», опитувальник «Визначення 

особливостей та функцій санітарно-гігієнічної культури»; діяльнісним ‒ анкету 

«Визначення рівня сформованості компонентів готовності», моделювання різних 

форм роботи з санітарно-гігієнічної пропаганди; з’ясування сформованості 

особистісних професійно важливих якостей здобувачів освіти, методику 

психічного та духовного зцілення (С. Хохель та О. Хохель), методику І. Томана 

«Як удoсконалювати сaмого сeбе»; методичні рекомендації цілеспрямованого 

прийняття власного здоров’язбереження, тест «Визначення рівня сформованості 

педагогічної рефлексії» (за О. Рукавишніковою), спостереження за власними 

діями та діями інших (перегляд відеоматеріалів), їх аналіз. 

Констатувальний експеримент засвідчив, що рівень готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО в експериментальній і контрольній групах практично майже 

однаковий, у більшості ‒ низький та середній. 

Причинами цього є те, що в навчальних дисциплінах не передбачено 

вивчення тем щодо формування санітарно-гігієнічної культури та оволодіння 

методиками зміцнення здоров’я; відсутній цілеспрямований психолого-педагогічний 

вплив на отримання досвіду ведення професійної санітарно-гігієнічної саморегуляції 

і самокорекції; не використовуються санітарно-гігієнічні засоби, форми та методи 

для власного оздоровлення; не розроблено методику формування санітарно-

гігієнічної культури в майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, 

упровадження якої забезпечувало б їхню готовність до здоров’язбережувальної 

діяльності в закладах професійно-технічної освіти. 

Результати дослідження другого розділу висвітлено в публікаціях автора 

[150; 151; 152; 155; 156; 161; 219]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ ДО ФОРМУВАННЯ 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти 

 

Одним із ключових напрямів оновлення змісту освітнього процесу є 

формування готовності майбутнього фахівця, тісно пов’язане з розвитком 

особистих професійних здібностей, адже освітній процес у закладах вищої освіти 

України передбачає накопичення професійних знань, умінь і практичних навичок 

за певною спеціальністю, тобто отримання певної компетентності, що дає 

можливість здобувачу освіти на високому рівні виконувати майбутню професійну 

діяльність та мати можливість подальшого підвищення професійного рівня [58]. 

Науковець О. Коберник трактує поняття компетентність як інтегровану 

особистісну якість людини, тобто її капітал, що формується на етапі навчання, 

остаточно оформлюється і розвивається під час практичної діяльності та 

забезпечує компетентнісний підхід до вирішення професійних завдань. 

Компетентнісний підхід спрямований на формування компетентності особистості 

[109, с. 67]. Компетентнісний підхід у вищій освіті,  за словами дослідника 

С. Ящука, пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до 

навчання, оскільки стосується майбутнього фахівця й може бути реалізованим і 

перевіреним тільки під час виконання ним певного комплексу дій. Він потребує 

трансформації змісту освіти з перетворенням його з моделі, яка існує об’єктивно, 

для «всіх» майбутніх фахівців навчального процесу, на суб’єктивні надбання 

окремого здобувача освіти, які можна оцінити [109, с. 11]. 

Провідним показником готовності до професійної діяльності сьогодні є 

професійна компетентність – інтеграційна характеристика ділових і особистих 
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якостей фахівця, яка відображає не лише рівень знань, умінь, досвіду, достатніх 

для досягнення цілей професійної діяльності, але й соціально-етичну позицію 

особистості [225, с. 113]. Компетентність інженера-педагога – це багатофакторне 

явище, що включає в себе систему теоретичних знань і способів їх застосування в 

конкретних педагогічних ситуаціях, ціннісні орієнтації педагога, а також 

інтегративні показники його культури (мова, стиль спілкування, ставлення до себе 

й своєї діяльності, до суміжних галузей знань та ін.) [226, с. 195] 

Науковці О. Благий [21], Ю. Британ [24], Р. Жалій [72] та Т. Лазарєва [134] 

вважають, що необхідно формувати здоров’язбережувальну компетентність у 

майбутніх фахівців харчового профіля під час освітнього процесу в закладах 

вищої освіти. Дослідники О. Ажиппо [2], О. Антонова [5], С. Кириленко [100], 

В. Підлісна [192] та О. Соколюк [208] вказують на дотримання санітарно-

гігієнічних норм під час професійної підготовки майбутніх фахівців у системі 

вищої освіти, що передбачає створення позитивних умов для збереження та 

зміцнення здоров’я, тобто формує певну санітарно-гігієнічну компетентність 

кожного. Наголосимо, що санітарно-гігієнічна культура передбачає сукупність 

соціальних норм і цінностей, спрямованих на підвищення поінформованості 

людини в питаннях, пов’язаних з охороною здоров’я та профілактикою 

захворювань, що сформувалися за рахунок плідної праці людини над розвитком 

матеріального, технічного і духовного світу з мотивацією до ведення здорового 

способу життя як окремих людей, так і суспільства в цілому [121, с. 49]. 

Реалізація освітньої програми професійної підготовки інженера-педагога 

харчового профілю передбачає виконання вимог до професійної, педагогічної  

та особистісної підготовки майбутнього дипломованого фахівця. Готовність 

реалізувати фахові компетентності із застосуванням професійних функцій і 

якостей можливо із в провадженням моделі професійної підготовки майбутнього 

фахівця. Науковець В. Зінченко пропонує, пов’язану з необхідністю визначення 

розбіжності між основними елементами наявної кваліфікаційної моделі 

підготовки фахівців і компетентнісної моделі [86, с. 37]. 

Пошуку компетентнісної моделі здійснений на основі аналізу соціальної, 
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виробничої, педагогічної та професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки і 

суспільства в цілому дозволяє виділити систему якостей особистості, які 

забезпечують її саморозвиток, самовдосконалення та самонавчання для виконання 

завдань, що виникають упродовж життя. Структурно-функційна модель 

випускника також визначається як організаційна структура, що забезпечується 

навчально-методичною документацією, регламентує цілі та завдання, визначає 

перелік результатів навчання, які очікуються після завершення освітніх програм 

(очікуваний результат навчання) [141, с. 7]. 

Особливу увагу необхідно зосередити на понятті «моделювання». 

Моделювання являє собою засіб дослідної перевірки ідей та уявлень в умовах, які 

неможливо було б створити для реального експерименту. Особливо актуально це 

на державному рівні, оскільки пов’язано з ресурсами, часом та ризиком. При 

розробці моделі необхідно дотримуватися таких принципів, як компроміс, баланс, 

різноманітність елементів, наглядність, блочне представлення та спеціалізація. 

Дотримання вказаних принципів дозволяє розробити модель, яка матиме 

достатню надійність результату моделювання відносно похибок вхідних даних 

[119, с.56]. Спосіб моделювання повинен передбачати мету, об’єкт, саму модель 

та ознаки, які має модель залежно від природи об’єкта моделювання. Модель – 

схема, яка відображає взаємозв’язки між об’єктами дослідження, а 

моделюваннями визначаємо як експериментальну діяльність, яка організовується 

з метою вивчення об’єктів дослідження, озброєння майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю необхідними знаннями, вміннями і досвідом для подальшої їх 

реалізації на практиці. 

В основу розробки моделі покладено компетентнісно-орієнтований підхід в 

організації освітнього процесу в закладах вищої освіти під час підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. Використання цього підходу передбачає 

виокремлення структурних компонентів, які є основою формування готовності, 

особистісних якостей, необхідних майбутньому інженеру-педагогу харчового 
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профілю для професійно-педагогічної діяльності, зокрема формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Отже, виникла необхідність створення структурно-функційної моделі 

професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, що передбачає 

модернізацію та інтенсифікацію педагогічного процесу учасників освітнього 

процесу напряму підготовки 015.21 «Професійна освіта. Харчові технології» в 

закладах вищої освіти, де підготовка майбутніх фахівців є частиною цілісного 

педагогічного процесу. При розробці структурно-функційної моделі з формування 

санітарно-гігієнічної культури в майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю ми врахували такі принципи побудови моделі: науковості (має містити 

лише достовірні факти, порівняльне вивчення досліджуваного процесу); 

змістовності (здатність моделі відображати процес, який моделюється); гнучкості 

(пристосування до умов, які швидко змінюються, та різних ситуацій); повноти 

(відображення основних вимог дослідження); цілісності (взаємопов’язаність усіх 

структурних елементів, відповідність меті); індуктивності (вивчення причинно-

наслідкових зв’язків процесу, що вивчається); цілеспрямованості (від окресленої 

мети до досягнення кінцевого результату – створення системи-оригіналу). 

Метою моделювання є розроблення структури підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури, а мета впровадження структурно-функційної моделі полягає в 

освітньому процесі підвищення рівня підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Під час констатувального етапу було розроблено структурно-функційну 

модель, що відображає освітній процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Вона передбачає такі блоки: методологічно-цільовий, організаційно-процесуальний, 

контрольно-оцінний (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Структурно-функційна модель підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів закладів професійно-технічної освіти 
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вказаної моделі – підвищення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Модель передбачає реалізацію таких завдань: формування цінностей, мотивів і 

потреб студентів економічної діяльності, формування правових знань у галузі 

економіки, вироблення умінь і навичок студентів у реалізації правових аспектів 

економічній діяльності. Суб’єктами в моделі є педагоги закладу вищої освіти та 

здобувачі вищої освіти. Вони обґрунтовують мету, коригують в подальшому 

засоби, методи, форми, результати процесу формування правової культури, 

готують навчально-методичний інструментарій для роботи. 

Обґрунтування структурно-функційної моделі підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО базується на аспектах системного, особистісно-

орієнтованого та компетентнісного підходів до санітарно-гігієнічної діяльності 

здобувачів вищої освіти, що розкрили, проаналізувавши термінологічний апарат у 

розділі 1.1. Детально розглянемо наукові засади кожного із вказаних підходів. 

Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до професійно-педагогічної діяльності ми розглядаємо, як систему інженерно-

педагогічної підготовки де, складові якої взаємозалежні та взаємопов’язані. 

Системний підхід покликаний об’єднувати самостійні компоненти системи 

інженерно-педагогічної підготовки в цілісну систему, адже поняття «система» 

трактується як «множина взаємопов’язаних елементів цілісного утворення, 

єдність множини взаємопов’язаних елементів із метою цілеспрямованого 

педагогічного впливу на особистість» [115, с. 81]. 

Процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчової галузі з упровадженням системного підходу, на наш погляд, буде значно 

ефективнішим. Науковець Н. Волкова вказує, що системний підхід в умовах 

освітнього процесу в закладах вищої освіти дозволяє створити систему, яка 

обумовлює оновлення цілей, змісту, методик і технологій, орієнтованих на 

формування професійного образу сучасного конкурентоспроможного фахівця [35, 

с. 13]. Тому системний підхід є методологічною основою нашого дослідження, на 

всіх його етапах. 
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Особистісно-орієнтований пiдxiд полягає в професійній орієнтації 

особистості майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю на особистість як 

на мету, суб’єкт, результат і головний критерій ефективності й продуктивності 

підготовки. Враховуючи позицію дослідника Н. Романчук, можемо передбачити 

процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю, що повинен бути спрямований на формування в нього 

професійно важливих особистісних ставлень та якостей, зокрема повагу до учнів 

закладів професійно-технічної освіти з професійно-педагогічним спрямуванням 

педагогічних, загально-технічних та спеціальних дисциплін. Знання сучасних 

технологій теоретичного та практичного навчання учнів та вміння трансформувати 

технічні знання в педагогічну систему навчання. Зазначений підхід покладено в 

основу перевірки запропонованої нами структурно-функційної моделі. 

Компетентнісний підхід є забезпечує поєднання знань, умінь і особистого 

досвіду, особистих мотивів, ціннісних орієнтацій та здатності здобувачів освіти 

застосовувати їх у формуванні санітарно-гігієнічної культури. Науковець 

О. Прохорова відзначає єдність і цілісність уявлень про професійну 

компетентність і професійно значимі якості особистості, що доповнюють один 

одного та позначаються терміном «суб’єктна професійна компетентність». Адже 

інженер-педагог має бути компетентним не тільки в питаннях педагогічної 

діяльності, а й у тій галузі господарства, для якої його готують у закладі вищої 

освіти за відповідним профілем [197, с. 87]. Отже, компетентний інженер-педагог 

харчового профілю повин мати вміння розв’язувати життєві й професійні 

проблеми та ситуації різної складності, які постають перед ним для формування 

професійної стійкості. 

Результатом формування санітарно-гігієнічної культури в майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю є дидактичні принципи освітнього 

процесу, зокрема такі: свідомість та активність у навчанні, системність, 

послідовність та неперервність, цілісність, доцільність та прогностичність. 

Детально проаналізуємо значення кожного з них. Принцип свідомості та 

активності в навчанні ґрунтується на мотивації майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю отримати теоретичні знання, уміння та навички формування 
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санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, 

вирішувати проблемні ситуації, які виникають в учнів під час освітнього процесу 

в закладах професійно-технічної освіти, враховувати їх соціальний, фізичний та 

психічний стан з усвідомленням потреби в збереженні власного здоров’я та тих, 

хто поруч. 

Принцип системності, послідовності та неперервності полягає в системності 

(де відображаються основні ознаки: наявність компонентів, наявність структури 

компонентів, які утворюють підсистеми, наявність внутрішніх системоутворювальних 

зв’язків, які об’єднують компоненти, взаємозв’язок із іншими системами): Цей 

принцип передбачає засвоєння майбутніми інженерами-педагогами харчового 

профілю навчального матеріалу у визначеному навчальною програмою порядку 

так, щоб наступний новий елемент її змісту логічно пов’язувався як з попереднім, 

так і з наступним елементом. При цьому, створюється фундамент для засвоєння 

нових знань з інших дисциплін харчового профілю, які вивчаються на старших 

курсах, неперервного санітарно-гігієнічного навчання та виховання, здійснюваного 

через системи загальної та професійної освіти, масової інформації, охорони 

здоров’я, фізичної культури та інших соціальних інституцій. 

Він характеризує педагогічний процес як навчально-методичний комплекс, 

що включає множину компонентів, які знаходяться у взаємодії й утворюють 

певну цілісність. Як зазначають науковці В. Беспалько та Ю. Татур [14], до цих 

компонентів належать: мета підготовки спеціаліста, викладачі та здобувачі освіти, 

зміст навчання і виховання, дидактичні умови розв’язання завдань педагогічного 

процесу, технічні засоби навчання, форми і методи організації педагогічної 

діяльності), природовідповідності, що передбачають врахування особливостей і 

рівнів розвитку, стану здоров’я, рівнів фізичного, психологічного та соціального 

розвитку майбутніх інженерів-педагогів. 

Принцип цілісності, доцільності та прогностичності полягає в єдності  

і поглибленні методологічної, загальноосвітньої, теоретичної і практичної 

підготовки майбутнім інженером-педагогом харчового профілю з учнями закладів 

професійно-технічної освіти в процесі санітарно-гігієнічної освіти, усвідомленні 

значущості такої підготовки, з доцільним використанням різних методів та 



149 

 

прийомів у роботі з учнями закладів професійно-технічної освіти та відображення 

перспективних вимог до такої професійної діяльності, з урахуванням особистих 

здібностей, інтересів і професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю. 

Другий блок (організаційно-процесуальний) структурно-функційної моделі 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти 

передбачає формування санітарно-гігієнічної культури в майбутніх інженерів-

педагогів. Він уміщує етапи, зміст, форми, методи та технології. 

Освітній процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО передбачає 

такі етапи: адаптивно-пізнавальний, компетентнісно-зорієнтований, самостійно-

результативний. 

Охарактеризуємо детально взаємодію викладачів закладів вищої освіти та 

здобувачів вищої освіти під час формування в  майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю санітарно-гігієнічної культури. 

Мета адаптивно-пізнавального етапу полягає у спрямуванні освітнього 

процесу на підготовку майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

стійкої мотивації для формування санітарно-гігієнічної культури, що необхідно 

для формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Завдання цього 

етапу: забезпечити санітарно-гігієнічну складову дисциплін на основі 

міжпредметних зв’язків; сформувати санітарно-гігієнічну готовність майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до вироблення санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО; сформувати готовність майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до вирішення професійних завдань під час вироблення 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Результатом упровадження даного 

етапу є ціннісна орієнтація здобувача освіти на професію інженера-педагога 

харчового профілю із діагностуванням реального рівня санітарно-гігієнічної 

культури як основи для здобуття майбутньої професії. 

Другий етап – компетентнісно-зорієнтований є дієвим освітнім інструментом 

розвитку особистості, що спрямований на активне та конструктивне входження 
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людини в сучасні суспільні процеси та дозволяє досягнути високого рівня, як 

власної самореалізації, так і життєвої компетентності з професійним успіхом [73, 

с. 11]. Мета етапу полягає у розвитку суб’єкта з перетворенням особистого життя 

в напряму саморозвитку з досягненням життєвого успіху, розвиток і саморозвиток 

суб’єкта. Набуття майбутнім інженером-педагогом харчового профілю санітарно-

гігієнічної культури дозволяє реалізувати в освітньому процесі закладів 

професійно-технічної освіти. Завдання цього етапу: формування в здобувачів 

освіти професійно-педагогічних знань про процес та особливості формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти з 

стійким інтересом до збереження здоров’я; оволодіння майбутнім інженером-

педагогом харчового профілю знаннями, формами і методами формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, з 

урахуванням їх соціального, сімейного та психічного станів; визначення основних 

завдань професійно-педагогічної підготовки в контексті вирішення професійно-

педагогічних проблем формування санітарно-гігієнічної культури в закладах 

професійно-технічної освіти. Для їх вирішення необхідно фахові дисципліни та 

дисципліну вільного вибору об’єднати. Результат другого етапу має прояв 

сформованих санітарно-гігієнічних знань та умінь. 

Мета третього етапу – самостійно-результативного – полягає в оволодінні 

майбутніми інженерами-педагогами харчового профілю практичними технологіями 

для формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО впровадження 

набутих теоретичних знань і вмінь в освітній процес ЗПТО. Упровадження 

набутих теоретичних знань і умінь в освітній процес ЗПТО. Даний етап 

передбачає наступні завдання: накопичення у майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю системи санітарно-гігієнічних знань, умінь та навиків для 

організації професійно-педагогічного процесу в закладах професійно-технічної 

освіти; поєднання теоретичних знань щодо педагогічних технології для 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО; застосування 

теоретичних знань та набутих умінь під час професійно-педагогічної практики 

педагогічної практики в ЗПТО; діагностика рівня готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури. 
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Результатом даного етапу є сформований високий рівень готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до професійної діяльності, а саме 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Зважуючи вище описані денні етапи підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО, відберемо найдоцільніші форми, методи та технології для їх упровадження. 

Особливе місце в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 

посідає питання оновлення змісту фахових дисциплін «Фізичне виховання», 

«Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Основи фізіології та гігієни 

харчування», «Основи здоров’язбереження», «Санітарія та гігієна закладів 

ресторанного господарства», «Фізіологія харчування, основи дієтичного та 

лікувального господарства» та дисциплін вільного вибору «Санітарно-гігієнічна 

культура інженера-педагога харчового профілю». 

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю передбачає 

використання таких традиційних форм: організаційні (організація навчального 

процесу на основі авторської моделі, впровадження ефективних форм і методів 

підготовки), методичні (створення навчально-методичної бази, реалізація 

потенціалу науково-педагогічного складу закладу вищої освіти), психолого-

педагогічні (мотивація навчальної  діяльності, формування системи знань, умінь і 

навичок під час підготовки, створення сприятливої психолого-педагогічної 

атмосфери). Педагогічні методи (бесіди, дискусії, тренінги, презентації, диспути, 

екстраполяції, проблемні ситуації, перегляд відеоматеріалів, рольова гра, аналіз, 

синтез, моделювання) та педагогічні технології (диференційоване навчання, 

проблемне навчання, модульна, проектна, ігрові технології). 

Така структурно-функційна модель є актуальною в освітньому процесі 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до професійної 

діяльності, а саме формування санітарно-гігієнічної культури здобувачів ЗПТО. 

Контрольно-оцінний блок структурно-функційної моделі передбачає критерії 

та рівні, що описані в підрозділі 2.2, а саме: критерії (мотиваційний, когнітивний 

та діяльнісний) і рівні (високий, достатній, середній та низький). 
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Отже, Розроблена структурно-функційна модель підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО є цілісною єдністю взаємозумовлених, взаємопов’язаних і 

динамічно взаємодіючих складників таких блоків: методологічно-цільового (мета 

(підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО), підходи (системний, особистісно-

орієнтований, компетентнісний), принципи (свідомості та активності, системності, 

послідовності та неперервності, цілісності, доцільності та прогностичності)), 

організаційно-процесуального (етапи (адаптивно-пізнавальний, компетентнісно-

зорієнтований, самостійно-результативний), форми (організаційні, методичні, 

психолого-педагогічні), методи (бесіди, дискусії, презентації, диспути, екстраполяції, 

проблемні ситуації, перегляд відеоматеріалів, рольова гра, аналіз, синтез, 

моделювання), технології (диференційоване навчання, проблемне навчання, 

модульна, проєктна, ігрова)), контрольно-оцінного (критерії (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний), рівні (високий, достатній, середній, низький), 

результат (підвищення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО)). 

Дієвість моделі забезпечувалася педагогічними умовами підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

 

3.2. Обґрунтування та реалізація педагогічних умов підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти 

 

Дотримання певних умов в освітньому процесі під час підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю стане запорукою ефективного здобуття 

вищої освіти. Це спонукає до визначення та обґрунтування педагогічних умов 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Науковець Е. Зеєр [85, с. 98] педагогічними умовами називає сукупність 
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обставин освітнього процесу, які стають запорукою досягненню поставленої мети. 

За Н. Іпполітовим [90, с. 9], педагогічні умови необхідно розглядати як один із 

компонентів педагогічної системи, який відображає сукупність можливостей 

навчального та матеріально-просторового середовища, що має вплив як на 

особистісний, так і на процесуальний аспекти педагогічної системи із ефективним 

функційним забезпеченням. 

Дослідник М. Малькова зауважує, що педагогічні умови – «сукупність 

зовнішніх та внутрішніх обставин (об’єктивних заходів) освітнього процесу», від 

реалізації яких залежить досягнення поставлених дидактичних цілей [166, с. 98]. 

Особливу увагу ми приділяємо саме поняттю «педагогічні умови», що 

застосовуються в професійній педагогіці. Педагогічні умови – це обставини, від 

яких залежить та за яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний 

процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю 

особистості, групою людей [126]. 

Аналіз наукової літератури демонструє, що ряд науковців педагогічними 

умовами називають комплекс взаємопозв’язаних факторів, що передбачають 

результат відбору, конструювання й застосування елементів змісту, методів або 

прийомів для підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в 

закладі вищої освіти [35, с. 13]. 

Забезпечення педагогічних умов у підготовці майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО під 

час формувального етапу педагогічного експерименту можливе із виконанням 

таких завдань: 

1) поглибити і розширити знання майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю про санітарно-гігієнічну культуру; 

2) створити умови майбутнім інженерам-педагогам харчового профілю для 

оволодіння вміннями формувати санітарно-гігієнічну культуру учнів ЗПТО; 

3) оволодіти здібностями, уміннями і навичками (вміння вступати в 

комунікацію з учнями, батьками та інженерами-педагогами харчового профілю 

для реалізації практичних дій, уміння слухати іншого та відстоювати власну 

думку, комунікабельність); 
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4) працювати над проявом емпатії та рефлексії, мінімізувати «перешкоди» 

із встановлення емоційних контактів, формування емоційно-позитивного ставлення 

до учнів, батьків, інженерів-педагогів закладів професійно-технічної освіти, з 

готовністю до встановлення емоційного контакту, адекватності до емоційних 

реакцій і самоконтролю в спілкуванні. 

Перший адаптивно-пізнавальний етап полягає в спрямуванні освітнього 

процесу на підготовку майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

стійкої мотивації до формування санітарно-гігієнічної культури, що необхідно для 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Мета цього етапу 

реалізована завдяки першій педагогічній умові: забезпечення позитивної 

мотивації майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти через 

оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження міжпредметних 

зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням. Ця педагогічна 

умова передбачає формування мотиваційного критерію, який буде вироблений 

завдяки координованому використанню міжпредметних зв’язків. 

Слушною є позиція дослідникці Ю. Гвоздецької [42], що формування мети, 

цілей, завдань та змісту дисциплін можливо практично реалізувати в освітньому 

процесі з дотриманням принципів фундаментальності та підвищенням 

мотиваційних основ до навчання завдяки міжпредметним зв’язкам. Такий підхід 

суттєво вплине на рівень залишкових знань, які необхідні для формування 

професійної компетентності фахівців. Сучасний освітній простір характеризують 

недостатня інтеграція, відокремлення окремих дисциплін, що створює перешкоди 

на шляху формування системних знань. Блокове розташування курсів в освітніх 

програмах передбачає формування міжпредметних зв’язків, з відповідним 

формуванням системних підходів до навчання. Необхідно систематизувати за 

елементами наукового знання і подавати згідно з розділами курсу у формі 

переліків, що відображають змісту курсу [205, с. 84]. 

Розглянувши можливість використання міжпредметних зв’язків у професійно-

педагогічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю,  

ми дозволило зрозуміли, що такий процес може бути фрагментальним. 
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Фрагментальний професійно-педагогічний процес з міжпредметними зв’язками 

має свій прояв у вивченні, як дисциплін так і окремих тем; вузловою, коли 

поставлену мету реалізують упродовж пари з метою поглибленого вивчення 

матеріалу; інтегрованою, коли під час заняття органічно поєднують інформацію 

декількох навчальних тем [162, с. 135]. Такий педагогічний підхід до організації 

професійно-педагогічного процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури стане 

запорукою підвищення рівня якості освіти, що приведе до оптимізації та 

доцільності освоєння санітарно-гігієнічних знань. 

Отже, упровадження міжпредметних зв’язків у професійно-педагогічний 

процес формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю є актуальним і зумовленим сучасними вимогами до рівня 

підготовки майбутнього висококваліфікованого фахівця. 

Моделювання професійно-педагогічного процесу підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю зокрема для формування санітарно-

гігієнічної культури з використання міжпредметних зв’язків та створенням 

експериментальної бази, дало змогу зрозуміти потребу в інтегративному підході 

при вивченні фахових дисциплін. 

Проведений аналіз фахових дисциплін спеціальності 015 Професійна освіта 

(Харчові технології) першого рівня вищої освіти (бакалавр) засвідчив відсутність 

змістовного, системного, послідовного і ефективного формування санітарно-

гігієнічної культури в майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. 

Порівняльний аналіз вказав на відсутність певної наступності та зв’язку елементів 

для ефективного формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю, що спонукало нас до застосування міжпредметних 

зв’язків. 

Міжпредметні санітарно-гігієнічні зв’язки використовують під час вивчення 

фахових дисциплін санітарно-гігієнічного спрямування, які передбачені в освітньому 

процесі при здобутті спеціальності професійна освіта (Харчові технології). 

Вказаний підхід вимагає аналізу навчальних дисциплін цього напрямку 

підготовки для з’ясування можливості використовувати міждисциплінарного та 
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міжпредметного зв’язку. Мета аналізу – виявити рівень готовності інженера-

педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури. 

Мета навчальної дисципліни «Фізіологія харчування, основи дієтичного та 

лікувального господарства», яку викладають на 1 курсі (2 сем.) полягає у 

формуванні в здобувача освіти системи знань, умінь і навичок з організації 

раціонального, лікувально-профілактичного та дієтичного харчування різних груп 

населення відповідно до стану організму за конкретних умов існування. Зазначена 

навчальна програма передбачає вивчення таких тем, як: харчування людини, 

медико-біологічна та соціально-економічна проблеми, фізіологія процесів 

травлення, вплив харчування на фізіологічні функції організму людини, фізіолого-

гігієнічне значення нітратів їжі, фізіолого-гігієнічні основи раціонального, 

адекватного харчування, фізіолого-гігієнічні основи харчування різних вікових та 

професійних груп населення, фізіолого-гігієнічні основи лікувального харчування 

й фізіолого-гігієнічна характеристика продуктів харчування та їх компонентів. 

Практичне значення цієї дисципліни полягає в можливості розв’язувати типові та 

специфічні задачі конкретної галузі в відповідно до правил здоров’язбереження. 

Навчальна дисципліна «Санітарія та гігієна закладів ресторанного 

господарства», яку викладають на 3 курсі (5 сем.), передбачає отримання знань з 

предметної області, а саме: про техніку безпеки, виробничі інструктажі з 

працівниками, здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 

праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, 

забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства із здатністю організовувати 

роботу виробничих підрозділів підприємства та вивчати завантаженість 

працівників підприємства впродовж зміни. Практична частина передбачає 

формування навичок для виконання професійної роботи як самостійно, так і в 

групі, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу із навичками 

дотримання техніки безпеки, проведення інструктажів з працівниками. Здійснювати 

контроль за санітарно-гігієнічним станом виробництва, застосовувати вимоги 

санітарно-гігієнічних нормативів, дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних 

нормативів та здійснювати санітарно-гігієнічний нагляд за реалізацією харчових 

продуктів. 
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Програма навчальної дисципліни «Методологічні засади професійної 

освіти», викладають на 2 курсі (3 сем.), передбачає отримання знань про сутність 

поняття «педагогіка», її предмет, функції та завдання, основні категорії 

педагогіки, її місце в системі інших наук, систем педагогічних наук, сутність 

поняття «педагогічна система», характеристика та особливості методів науково-

педагогічного дослідження, логіку науково-педагогічного дослідження, сутність і 

принципи побудови системи освіти в Україні, характеристику основних типів 

закладів освіти, характеристику професійно-технічної освіти та ЗПТО, діяльність 

інженера-педагога з управління процесом навчанням, види і сучасні концепції 

навчання. Ця дисципліна передбачає формування вмінь, а саме: умінь 

формулювати об’єкт, предмет, мету і завдання педагогічного дослідження, 

використовувати поняттєвий апарат педагогіки, вибирати методи дослідження 

згідно з його метою та завданнями, аналізувати педагогічні системи, педагогічний 

процес тощо, реалізувати принципи процесу навчання, аналізувати види і 

структуру діяльності інженера-педагога. 

Вивчення дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (3 курс, 

6 сем.) передбачає отримання майбутнім інженером-педагогом харчового 

профілю знань, необхідних для оцінки відповідності умов праці санітарно-

гігієнічним вимогам. Майбутній інженер педагог харчового профілю має вміти 

проаналізувати умови праці за шкідливими факторами та обґрунтувати 

раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації. 

Майбутній інженер педагог харчового профілю має вибирати оптимальні умови і 

режими праці, проектувати та організовувати робочі місця на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень угалузі охорони праці; розробляти заходи 

для усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві; володіти методикою оцінки відповідності умов праці санітарно-

гігієнічним нормам. Практичне значення полягає в умінні вирішувати професійні 

завдання, що пов’язані із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу 

в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

Зв’язок між визначеними дисциплінами, а особливо із їх елементами 

визначався: 
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а) через міжпредметне відвідування лекцій і семінарських занять; 

б) через особисте спілкування; 

в) через участь у роботі центральної та профільної методичної комісії; 

г) шляхом проведення методичних конференцій; 

д) виданням методичних розробок, підготовкою наочних посібників, 

таблиць, стендів. використовувалися лекції (вступні, настановчі, бінарні, ординарні, 

заключні, оглядові, лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-бесіди; лекції-

дискусії; лекції-конференції тощо). 

Програмний зміст навчальних дисциплін вказує на фрагментальний 

характер санітарно-гігієнічної культури в майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю. З метою впровадження міжпредметних зв’язків під час 

формувального експерименту з підготовки майбутніх інженерів-педагогів до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти необхідно на інформаційно-ознайомлювальному етапі впорядкувати і 

систематизувати процес отримання знань з навчальних дисциплін, таких як: 

«Фізіологія харчування», «Основи дієтичного та лікувального господарства», 

«Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», «Методологічні засади 

професійної освіти» та «Охорона праці та безпека життєдіяльності». 

Викладачам закладів вищої освіти було запропоновано доповнити зазначені 

вище дисципліни такими темами, щоб  ефективно реалізувати міжпредметні та 

міжтематичні зв’язки, освоїти та поглибити гігієнічні знання: «Гігієна розумової 

та трудової роботи молоді», «Громадська гігієна, особиста гігієна та гігієна 

харчування», «Попередження інфекційних захворювань і отруєнь» та 

«Запобігання формуванню шкідливих звичок». Такі теми сприяли контролю 

санітарно-гігієнічних знань, умінь та навичок, актуалізації отриманих знань з цієї 

проблематики для доповнення, систематизації і розширення теоретичних 

санітарно-гігієнічних знань інженера-педагога напряму підготовки 015.21 

Професійна освіта (Харчові технології). 

Реалізація мети та завдань першого – адаптивно-пізнавального – етапу 

відбувалася через лекції (вступні, настановчі, бінарні, ординарні, заключні, 

оглядові, лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-бесіди; лекції-дискусії; 
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лекції-конференції). Це активізувало особистий науковий пошук кожного 

здобувача освіти, адже лекції є ключовим компонентом циклу професійного 

навчання майбутніх інженерів-педагогів до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти. Лекція передбачає 

структуру: визначення теми, повідомлення здобувачам освіти питань теми 

розкриття їх протягом заняття. Одне з головних завдань викладача протягом 

лекції зосередити увагу здобувачів освіти на найскладнішому матеріалі та 

підготувати їх до виконання завдань самостійної роботи. 

Висвітлимо проблему на прикладі лекційного заняття «Особливості та 

взаємозв’язок фізичної та розумової праці», запропонованого здобувачам освіти 

під час вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» виклад теоретичного матеріалу щодо об’єднуючих і 

узагальнюючих факторів розумової та фізичної праці для підвищення 

продуктивності за визначений час. 

Мета лекції: дати здобувачам освіти знання про особливості та 

взаємозв’язок фізичної й розумової праці та навчити розраховувати фізичне та 

розумове навантаження на організм людини 

Ключові поняття: розумова праця, фізична праця, молодь. 

Підготовка здобувачів освіти: ознайомлено з темою лекції,  завданнями для 

самостійної роботи та рекомендованою літературою. 

План 

1. Теоретичні основи розумової та фізичної праці 

2. Особливості організації розумової праці 

3. Особливості організації фізичної праці 

4. Фактори, що впливають на фізичне та розумове перевантаження людини 

5. Заходи та засоби зниження розумового і фізичного навантаження 

людини 

Практична робота зі здобувачами освіти: 

1. Презентація за темами: «Робочий час та час відпочинку неповнолітніх» і 

«Умови праці і чинники їх формування». 

2. Моделювання реальної діяльності в спеціально створеній проблемній 



160 

 

ситуації «Ділова гра». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Технічний розрахунок норми часу залежно від режимів роботи за 

нормативами складових елементів. 

2. Оцінка важкості та напруженості праці. 

До заняття здобувачі освіти готувалися заздалегідь, отримавши тематичний 

план, завдання самостійної роботи та опрацювавши рекомендовану літературу. На 

початку викладач нагадав тему практичного заняття, окреслив цілі практичного 

заняття, які мають досягнути здобувачі освіти. Використовуючи прийом 

«Відкритий мікрофон», разом із здобувачами освіти сформулював правила та 

технології проведення заняття. Вказані побажання записували на дошці. 

Робота на практичному занятті було організовувана у два етапи. Так, на 

першому етапі здобувачі освіти були об’єднанні в малі групи (5 осіб), за 

жеребкуванням демонстрували свої презентації за допомогою мультимедійної 

дошки. 

У результаті проведеної роботи здобувачі освіти систематизували знання та 

уявлення про фізичну і розумову працю людини, їх особливості та взаємодії, 

сформували вміння організації розумового та фізичного навантаження на людину 

та стійкий інтерес до власної праці. Цей підхід дозволив сформувати в майбутніх 

інженерів-педагогів ініціативність, почуття групової єдності, відповідальності, 

професійної позиції, професійно-педагогічного мислення, навички збору, 

накопичення, обробки інформації за заданою темою; навички роботи з 

комп’ютером та інтернет-ресурсами. 

На другому етапі практичного заняття було змодельовано реальну 

діяльність у спеціально створеній проблемній ситуації за допомогою «Ділової 

гри». Мета такої форми роботи – імітувати діяльність певної організації 

освітнього процесу та конкретну діяльність інженера-педагога, а також умови, за 

яких відбувається подія. Сценарій імітаційної гри передбачає конкретний сюжет 

подій, що полягає у визначенні аспектів фізичного і розумового навантаження на 

людину відповідно до санітарно-гігієнічних норм праці. Застосування моделі 

освітнього процесу в закладах професійно-технічної освіти з використанням 



161 

 

теоретичних знань інженера-педагога для створення комфортних умов праці для 

кожного учасника. Цей підхід сприяє підвищенню мотивації інженера-педагога до 

професійної діяльності та розвитку критичного мислення. 

Для ефективного проведення практичних занять напередодні були 

організовувані колоквіуми, які сприяли поглибленню і закріпленню знань 

теоретичного курсу, формуванню первинних навичок організації, плануванню 

заняття, ефективній практичній підготовці до його проведення. Така форма 

роботи давала можливість контролювати рівень засвоєння теоретичного матеріалу 

та дозволяла вносити корективи в лекційний курс та практичні заняття. 

При підготовці до проведення практичних занять значну частину часу 

відводили самостійній роботі. При цьому використовували сучасні інтерактивні 

форми, що сприяли більш ефективній професійній підготовці майбутніх 

інженерів-педагогів до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти, адже використання інтерактивних методів навчання 

сприяло постійній та активній взаємодії в учасників навчального процесу закладу 

вищої освіти, створенню творчої атмосфери в період навчально-пізнавальної 

діяльності, інтегрувало навчальний матеріал у реалізацію дослідницьких проектів, 

що самостійно презентували майбутні інженери-педагоги. Перевагами 

інтерактивного навчання в закладах вищої освіти є: встановлення дружньої 

атмосфери і взаємозв’язків між учасниками спілкування; отримання інженером-

педагогом можливості бути більш незалежними і впевненими; заохочення 

викладачем здобувачів освіти до співпраці; отримання здобувачами освіти 

можливості подолати проблему мовного бар’єру; нівелювання авторитарної 

позиції викладача; залучення до роботи кожного здобувача освіти; допомога 

здобувачам освіти, які не встигають; постійне й активне використання раніше 

набутого досвіду [234, с. 45]. 

Сьогодні у закладах вищої освіти переважно використовують такі інтерактивні 

методи: аналіз конкретної ситуації, мікровикладання, тренінги, ситуаційні задачі, 

майстер-класи, прес-конференції, тестування, кейс-методи, ігрове навчання, 

круглі столи, мультимедійні лекції та практичні заняття, електронні навчальні 

видання. На лекційних та практичних заняттях із педагогічних дисциплін 
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переважно використовують індивідуальні роздаткові матеріали, відео, аудіо-, 

комп’ютерна техніка (для проведення фокус-групи). Усе це допомагає 

формуванню професійного потенціалу майбутніх фахівців [186, с. 142]. 

Для ефективної професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до праці з учнями закладів професійно-технічної освіти було 

проведено «методичний семінар» на тему «Сьогодення і перспективи роботи 

інженера-педагога харчового профілю по створенню безпечних умов у закладах 

професійно-технічної освіти», під час якого ознайомлено майбутніх інженерів-

педагогів експериментальної групи з роботою інженера-педагога харчового 

профілю з учнями закладів професійно-технічної освіти, зокрема в процесі 

формування здоров’язбережувального середовища, зі спонуканням до взаєморобити. 

До участі в роботі «Методичного семінару» були залученні голова 

методичної комісії, викладачі спецпредметів та майстри виробничого навчання, 

викладачі та здобувачі освіти. Під час такої зустрічі науковці і практики 

обмінювалися досвідом роботи, проблемами та власними здобутками, разом із 

здобувачами освіти обговорювали актуальні проблеми створення здоров’я-

зберігаючого середовища закладів професійно-технічної освіти. Для кращого 

сприйняття учасники ілюстрували свою роботу відеозаписами та фотодокументами. 

По завершенню методичного семінару майбутні інженери-педагоги харчового 

профілю ділилися своїми враженнями, висловлювали свої побажання. 

На практичних заняттях широко використовували ігри, дискусії, тренінги, 

кейс-стаді і професійно-педагогічні задачі, роботу в групах. Для формування і 

тренування практичних умінь і навичок, розвитку творчості і стимулювання 

пізнавальної діяльності інженера-педагога використовували ситуаційно-рольові, 

творчі, організаційно-діяльнісні, імітаційні, ділові ігри, ігри-розминки. Підготовка 

до гри передбачала ознайомлення учасників із метою, завданнями, правилами, 

методикою й умовами проведення гри; розподіл на мікрогрупи, розподіл ролей 

(учасникам надається право вибору); проведення інструктивно-пояснювальної 

роботи; методичне і матеріально-технічне забезпечення гри. Під час гри 

оцінювались дії окремих учасників і результати, компетентність і підготовка 

окремих учасників, сильні та слабкі сторони теоретичної і практичної підготовки 
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здобувачів освіти, висловлювалися пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. 

На практичних заняттях навчального предмета «Методологічні засади 

професійної освіти» використовували ігри-розминки «Час запитань і час 

відповідей», під час яких здобувачі освіти були поділенні на групи «знавців» та 

«експертів». «Знавці» отримували запитання від «експертів» за матеріалами 

вивченої теми (гігієнічне виховання в сім’ї, контроль гігієнічних знань, навичок, 

умінь, статеве виховання; запобігання формуванню шкідливих звичок та 

формування здорового способу життя). Учасник – «знавець» вибував після 

першого запитання, яке залишалося без відповіді, далі продовжував гру 

наступний учасник – «знавець». Оцінювання здійснювалося «експертами» – 1 бал 

за кожну правильну відповідь «знавця». Проведення таких ігор дозволяє 

контролювати знання і робити висновки про підготовку до гри та компетентність 

здобувачів освіти з окремих питань; виявити рівень сформованості вмінь, що не 

можуть відпрацьовуватися традиційними методами (вміння приймати та 

відстоювати власні рішення, переконувати, брати участь у спільному розв’язанні 

проблеми та ін.); особливості формування професійно-особистісних якостей 

учасників [190, с. 141]. 

Отже, для реалізації першої педагогічної умови було використано форми: 

лекції (лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-бесіди; лекції-дискусії;  

лекції-конференції), методи: бесіди, дискусії, тренінги, презентації, диспути, 

екстраполяції, проблемні ситуації, перегляд відеоматеріалів, рольова гра, аналіз, 

синтез, моделювання, та технології: диференційоване навчання, проблемне 

навчання, модульна, проектна, ігрова технологія, оздоровчі методики – 

проблемного навчання, складання індивідуальної оздоровчої системи та ін. 

Другий етап – компетентнісно-зорієнтований. Його застосували для 

особистісного розвитку із спрямуванням суб’єкта для перетворення особистого 

життя в напряму саморозвитку та досягнення життєвого успіху. Набуття 

майбутнім інженером-педагогом харчового профілю професійної компетентності 

дозволяє її реалізувати в освітньому процесі закладів професійно-технічної 

освіти. Завдання цього етапу полягають у формуванні в здобувачів освіти 

професійно-педагогічних знань про процес та особливості формування санітарно-
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гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти зі стійким 

інтересом до збереження здоров’я; оволодінні майбутнім інженером-педагогом 

харчового профілю знаннями, формами і методами формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, з урахуванням їх 

соціального, сімейного та психічного стану; визначенні основних завдань 

професійно-педагогічної підготовки в контексті вирішення професійно-педагогічних 

проблем формування санітарно-гігієнічної культури в закладах професійно-

технічної освіти. Для глибшого розуміння поняття «санітарно-гігієнічна культура» 

необхідно отримані з фахових дисциплін санітарно-гігієнічні знання поєднати зі 

такими ж знаннями, набутими під час вивчення дисципліни вільного вибору. 

Мету цього етапу реалізували завдяки другій педагогічній умові з 

упровадженням дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура 

інженера-педагога харчового профілю» у зміст освітньої програми напряму 

підготовки 015.21 Професійна освіта (Харчові технології); використання методичних 

рекомендацій для цілеспрямованої підготовки; самостійно-дослідницька діяльність, 

участь у наукових конференціях, освоєння дисципліни вільного вибору та 

виробничої практи. 

Дисципліна вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-

педагога харчового профілю» поєднує в собі теорію та практичний підхід у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю з 

відповідним формуванням і закріпленням професійних санітарно-гігієнічних 

знань, умінь і навичок. 

Мотивом до формування санітарно-гігієнічної культури в майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю під час професійно-педагогічної підготовки стало 

визначення змісту підготовки з відповідним отриманням фахових санітарно-

гігієнічних знань, санітарно-гігієнічних умінь і санітарно-гігієнічних навичок, 

санітарно-гігієнічних функцій, що має своє відображення в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці. Це спонукало до уведення до освітньої програми 

дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога 

харчового профілю» з відповідним наповненням та обґрунтуванням її необхідності. 

Її впровадили в освітній процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
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харчового профілю в Національному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному 

університеті імені Григорія Скороводи, Національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка та Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини (див. додаток Г). 

Дисципліну вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-

педагога харчового профілю» викладали здобувачам освіти протягом 2, 3, 4-го 

курсів навчання. Робоча програма дисципліни вільного вибору була складена з 

урахуванням вимог кредитно-модульної системи освіти та принципів професійного 

спрямування, проблемності, співвідношення різних форм організації освітнього 

процесу, раціонального застосування активних та інтерактивних методів навчання. 

Робоча програма дисципліни вільного вибору з послідовною професійно-

педагогічною організацією праці майбутнього інженера-педагога висвітлена в 

Додатку Г. 

Основні задання дисципліни вільного вибору полягали в тому, щоб 

сформувати в майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю професійну 

санітарно-гігієнічну культуру, що стане запорукою реалізації санітарно-

гігієнічного виховання та профілактичної роботи, здорового способу життя учнів 

закладів професійно-технічної освіти. Досягнення поставленої мети необхідно 

було подолати такі етапи: усвідомлення проблеми здоров’я, що є вагомим 

результатом у досягненні мети впровадження санітарно-гігієнічного виховання та 

профілактичної роботи, здорового способу життя. Важливо, щоб майбутній 

інженер-педагог харчового профілю зрозумів актуальність проблеми збереження 

здоров’я в молоді закладів професійно-технічної освіти, важливість окремих її 

складників, фактори ризику для здоров’я. Усвідомлення проблеми спонукає 

майбутнього інженера-педагога шукати варіанти її вирішення. Рівень усвідомлення 

проблеми обґрунтовує набір соціологічних індикаторів. 

Засвоєння знань. Важливим спонукальним фактором вирішення проблем, 

пов’язаних із здоров’ям, є наявність необхідних знань, які дають змогу іншій 

людині бути здоровою. Причому велике значення має не стільки знання про 

важливість здорової поведінки, оскільки інформація про шкоду небажаної 
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поведінки, шкідливих звичок. Зміна обсягу набутих знань визначається за 

допомогою тестування до початку і після закінчення освітнього курсу. Знання 

можуть впливати або не впливати на поведінку інженера-педагога. Іншими 

словами, знання є необхідним, але не достатнім фактором у визначенні подальшої 

реалізації ідей санітарно-гігієнічного виховання,  профілактичної роботи та 

здорового способу життя в професійній діяльності інженера-педагога. 

Формування мотиваційно-ціннісного ставлення здобувача освіти до 

проблеми санітарно-гігієнічного виховання, профілактичної роботи та пропаганди 

здорового способу життя в професійній діяльності, може впливати на самостійний 

пошук інформації про впровадження серед учнів закладів професійно-технічної 

освіти та ставлення до власного здоров’я. Готовність до дії – це віра інженера-

педагога в здатність змінювати ставлення людей до власного здоров’я у 

позитивну сторону. Зміна готовності визначається проведенням вхідних та 

вихідних анкетних опитувань. 

Формування умінь. Головним завданням на цього етапу є чітко спланована і 

розроблена програма дій, спрямована на закріплення вивченого матеріалу 

майбутнім інженером-педагогом і формуванням готовності до реалізації на 

практиці. 

Програма вивчення дисципліни вільного вибору розраховано на 60 години, 

з них 48 годин (24 лекційних, 24 практично – аудиторної роботи і 12 години 

самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти). Структура дисципліни 

вільного вибору передбачала один модуль та три змістових модулі з визначеними 

темами. 

Так, у першому змістовому модулі «Теоретичні основи створення безпечних 

навчально-виробничих умов у закладах професійно-технічної освіти» визначено 

такі теми: «Організація роботи з охорони праці в закладах професійно-технічної 

освіти», «Планування та виконання заходів з безпеки праці в закладах професійно-

технічної освіти», «Теоретичні основи формування здоров’язбережувального 

середовища в закладах професійно-технічної освіти», «Створення безпечних умов 

праці в навчальних аудиторіях, кабінетах та лабораторіях у закладах професійно-

технічної освіти». У другому змістовому модулі «Фактори що забезпечують 
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безпечні навчально-виробничі умови в закладах професійно-технічної освіти» 

висвітлено такі теми: «Характеристика параметрів виробничої санітарії», «Основні 

питання безпеки навчально-виробничого процесу в закладах професійно-технічної 

освіти», «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Загальні 

положення», «Особливості організації розумової та фізичної діяльності молоді в 

закладах професійно-технічної освіти». У третьому змістовому модулі «Формування 

санітарно-гігієнічної культури в навчально-виробничий процес в закладах 

професійно-технічної освіти» висвітлено такі теми: «Історичні передумови 

формування санітарно-гігієнічної культури з теоретичним обґрунтуванням її 

компонентів», «Теоретико основи створення позитивного здоров’язбережувального 

середовища в закладах професійно-технічної освіти завдяки формуванню в учнів 

санітарно-гігієнічної культури», «Застосування педагогічних методів для стійкого 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної 

освіти та їх батьків (або тих хто їх замінює)», «Моніторинг сформованої 

санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти». 

Протягом всього періоду вивчення дисципліни вільного вибору майбутнім 

інженерам-педагогам рекомендували вести конспекти, у яких вони фіксували 

короткі тези теоретичного матеріалу для виконання практичних занять. 

Обов’язковою умовою проведення занять під час вивчення дисципліни вільного 

вибору була позитивна психологічна атмосфера аудиторії та взаємозв’язку між 

викладачами та майбутніми інженерами-педагогами. 

Освоєння лекційного курсу з проведенням практичних занять передбачало 

позитивний розвиток розумової діяльності здобувачів освіти, з формуванням 

стійкого інтересу до освоєння своєї професії, цілеспрямованого та наполегливого 

виконання поставлених завдань із формуванням відповідних професійних якостей 

та вмінь. Така підготовка передбачає підвищення професійного рівня готовності 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. Підготовка до 

самостійної та індивідуально-творчої роботи здобувачів освіти, що була 

невід’ємною частиною професійної підготовки майбутнього інженера-педагога, 

що передбачала розширення уявлень та знань про роботу з учнями закладів 
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професійно-технічної освіти під час їхньої санітарно-гігієнічної підготовки. 

З метою забезпечення логічності з послідовністю висвітлення навчального 

матеріалу після лекційних занять відбувались практичні. Наведемо на приклад 

семінар-диспут на тему «Формування санітарно-гігієнічної культури: проблеми та 

шляхи вирішення». Мета семінару-диспуту передбачає організацію навчального 

процесу, схожого на науково-практичну конференцію, під час якої відбуввається 

обговорення проблеми формування санітарно-гігієнічної культури. Майбутні 

інженери-педагоги висловлювали свої думки, що можуть вирішити цю проблему. 

Семінар-диспут передбачав два етапи, а саме: обговорення проблем та 

підведення підсумків. Завдання семінару-диспуту полягало  в актуалізації наявних 

та здобутих нових знань з проблем формування санітарно-гігієнічної культури з 

відповідним формуванням знань, умінь урахуванням поставлених вимог. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність санітарно-гігієнічної культури та особливості її формування. 

2. Аналіз поняття «санітарно-гігієнічна культура» в контексті сучасних 

досліджень. 

3. Теоретико-концептуальні засади вивчення питання формування санітарно-

гігієнічної культури. 

Отже, така методика моделювала участь майбутнього інженера-педагога в 

науково-практичній конференції, що створило можливість висвітлити наукові 

здобутки у режимі реального часу. Колективне обговорення на семінарському 

дало дало змогу здобувачам підвищити рівень розуміння теоретичного матеріалу, 

що забезпечив їх високу мотивацію до особистого сприйняття. Це також сприяло 

збереженню в пам’яті інформації на довгий час. Відбулося невимушене 

обговорення проблеми вдосконаленню професійних та особистих якостей, з 

поглибленням та розширенням світогляду. 

Практичні заняття, передбачені програмою дисципліни вільного вибору, 

були проведенні за допомогою інтерактивного навчання. На приклад наведемо 

одне із проведених занять. 

Тема: «Створення сприятливого санітарно-гігієнічного середовища для 

ефективного формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-
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технічної освіти». 

Мета: створити сприятливі педагогічні умови в середовищі закладів 

професійно-технічної освіти для формування позитивної мотивації учнів до 

вироблення санітарно-гігієнічної культури. 

Тематичний план 

1. Аспекти формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів 

професійно-технічної освіти. 

2. Розвиток статево-рольової поведінки в дітей віком від 3 до 7 років. 

3. Відмінності поведінки хлопчиків і дівчаток. 

4. Принципи організації освітньої діяльності із проблем формування 

статево-рольової поведінки в закладі професійно-технічної освіти. 

Здобувачам освіти завчасно було повідомлено інформація про практичне 

заняття рекомендована література, додаткові джерела, необхідні для самостійної 

роботи. 

На занятті застосовували інтерактивний метод «Групові дискусії», який 

передбачає роботу в групах, що мають різні погляди на вирішення поставленої 

проблеми. Викладач подає в кожну із груп теми для обговорення, зокрема першій 

групі запропоновано вирішити проблему «Негативні фактори, що впливають на 

зменшення рівня здоров’я учнів закладів професійно-технічної освіти», інший – 

«Шляхи підвищення зацікавленості молоді закладів професійно-технічної освіти 

до збереження власного здоров’я». Кожна із груп обговорили порушено 

проблему. Після цього під контролем викладача кожна з груп презентувала 

вирішення порушеної проблеми. Презентація відбувалася так, щоб кожний 

учасник із профілю та учень закладів професійно-технічної освіти. 

1. Налагодження системи взаємозв’язку між інженером-педагогом харчового 

профілю, учнем закладів професійно-технічної освіти та його батьками (опікунами). 

Вагоме місце під час вивчення дисципліни вільного вибору «Санітарно-

розробку майбутніми інженерами-педагогами санітарно-гігієнічного проекту. Так 

кожний майбутній інженер-педагог, використовуючи науково-методичну літературу, 

законодавчі акти та нормативно-правові документи, що діють у системі закладів 
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професійно-технічної освіти, міг розробити санітарно-гігієнічний проект «Санітарно-

гігієнічна діяльність інженера-педагога харчового профілю в закладах професійно-

технічної освіти». Даний підхід полягав у виконанні першого етапу підготовки до 

проходження професійно-педагогічної практики в закладах професійно-технічної 

освіти, адже реалізація санітарно-гігієнічного проекту відбулася під час 

професійно-педагогічної практики в закладах професійно-технічної освіти. 

Працюючи над проектом, майбутні інженери-педагоги орієнтувалися на 

встановлену послідовність наповнення: обґрунтування назв тем, формування 

мети, завдань, етапів проекту та термінів його впровадження, окреслення науково-

методичного, матеріально-технічного забезпечення проекту, критеріїв оцінки та 

очікуваних результатів, перелік основних заходів, очікувані результати. 

Розглянемо один із проектів, що був розроблений групою майбутніх 

інженерів-педагогів напряму підготовки 015.21 Професійна освіта (Харчові 

технології). 

Назва проекту: «Санітарно-гігієнічна діяльність інженера-педагога харчового 

профілю в закладі професійно-технічної освіти». 

Мета проекту: розробити ефективну педагогічну модель для налагодження 

співпраці майбутнього інженера-педагога та учня закладу професійно-технічної 

освіти на засадах санітарно-гігієнічного підходу, що передбачає зорієнтованість 

особистості на  зацікавлення та мотивацію до збереження власного здоров’я та 

тих, хто поруч, в середовищі закладів професійно-технічної освіти; мотивація 

майбутнього інженера-педагога до самостійної діяльності, прояву ініціативи, 

вироблення навичок ефективного формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів закладів професійно-технічної освіти; зацікавлення власної інженерно-

педагогічної діяльності на високому рівні. 

Завдання проекту: 

 забезпечити умови, які будуть сприятливі для формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти; 

 бути посередником між закладом професійно-технічної освіти, учнями 

закладу професійно-технічної освіти та їх батьками; 

 проводити роз’яснювальну роботу для батьків учнів закладів професійно-
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технічної освіти з метою створення середовища, сприятливого для 

формування санітарно-гігієнічної культури; 

 зацікавити всіх учасників проекту до спільної продуктивної праці. 

Очікувані результати проекту: 

 створення ефективної педагогічної моделі для професійно-педагогічного 

впливу на учнів закладів професійно-технічної освіти з метою 

формування в них санітарно-гігієнічної культури; 

 упровадження професійно-педагогічних підходів під час вирішення 

проблеми формування санітарно-гігієнічної культури; 

 мотивація батьків відповідальніше ставитись до вироблення в їх дітей 

санітарно-гігієнічної культури; 

 ріст рівня професійно-педагогічної готовності інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти. 

Учасники проекту: 

 майбутні інженери-педагоги харчового профілю; 

 учні закладів професійно-технічної освіти; 

 батьки дітей. 

Кінцевий результат: текстові матеріалами та презентації. 

План реалізації 

І етап. Організаційний: формування мети, зосередження на завданнях 

проекту, етапах та способах оформлення результатів. 

ІІ етап. Планувальний: впорядкування плану діяльності учасників освітнього 

процесу закладів професійно-технічної освіти з відповідною підготовкою 

методичних матеріалів для втілення цього проекту; розробка тематичних 

доповідей для батьків учнів закладів професійно-технічної освіти з проблематикою 

санітарно-гігієнічного виховання в родинному середовищі; розробка тематичних 

порад, пам’яток та рекомендацій для інженерно-педагогічних працівників щодо 

формування санітарно-гігієнічної культури під час здобуття освіти. 

ІІІ етап. Пошук та опрацювання джерел: аналіз науково-теоретичної  

та методично-практичної літератури про специфіку праці інженера-педагога 
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харчового профілю в системі закладів професійно-технічної освіти, пошук та 

опрацювання  відповідної інформації та матеріалів; ознайомлення з нормативною 

документацією для інженера-педагога харчового профілю, з посадовою 

інструкцією, що передбачає основні аспекти праці інженера-педагога у закладах 

професійно-технічної освіти; обговорення матеріалів та узагальнення отриманої 

інформації в мікрогрупах. 

IV етап. Реалізація проекту: проведення бесід та тренінгів з батьками 

учнів закладів професійно-технічної освіти з метою налагодження плідної 

співпраці в санітарно-гігієнічній системі;  проведення консультацій для колег та 

батьків учнів закладів професійно-технічної освіти для вирішення нетипових 

проблем, співпраці. 

V етап. Презентація: висвітлення санітарно-гігієнічного проекту з 

відповідною розробленою документацією для батьків та інженерів-педагогів. 

Вивчивши дисципліну вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура 

інженера-педагога харчового профілю» перед педагогічною практикою, майбутні 

інженери-педагоги харчового профілю були учасниками підсумкового круглого 

столу, що відбувався з дотриманням проблемної тематики та із застосуванням 

мультимедійного супроводу. Майбутні інженери-педагоги підготували доповіді, 

виступи та відеофрагменти інженерно-педагогічної діяльності в харчовій галузі. 

Такий підхід підвищив рівень мотивації здобувачів освіти до поставлених 

проблем, вони змогли візуально сприйняти всю специфіку сучасної праці 

інженера-педагога харчового профілю в закладах професійно-технічної освіти. 

Під час «круглого столу» відбулися обговорення, та пошук різних методів і 

шляхів вирішення поставлених проблем. Було відкинуто хибні переконання із 

стереотипами проявів певних педагогічних явищ і процесів, що стало запорукою 

рефлективного аналізу із зворотнім зв’язком кожного учасника. 

Мета: підвищити та закріпити знання, отриманні майбутнім інженером-

педагогом харчового профілю, про окремі фактори та специфіку організації 

освітнього процесу в закладах професійно-технічної освіти для формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів. 
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Завдання: 

1. Підготувати доповіді на тему «Санітарно-гігієнічна культура учнів 

закладів професійно-технічної освіти» та «Роль інженера-педагога 

харчового профілю формуванні санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти». 

2. Виголосити доповіді на підготовлені теми. 

3. Здійснити підготовку до означеної тематики. 

Обладнання та матеріали: тексти, доповіді та відповідні презентації, 

матеріали, лекційних та практичних занять. 

Підготовка: окреслення обраної проблеми, опрацювання теоретичних 

матеріалів, систематизація матеріалів за проблемою, підготовка обґрунтованих 

доповідей та презентацій. 

План проведення круглого столу: 

1. Організація питань роботи майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю. 

2. Рефлексія настрою групи. 

3. Мотивація групи. 

4. Організація виступів майбутніх інженерів-педагогів. 

5. Виступи майбутніх інженерів-педагогів. 

6. Демонстрація відповідних презентацій. 

7. Підведення підсумків та результатів роботи «круглого столу». 

8. Проведення взаємооцінювання. 

У своїх виступах здобувачі освіти, використовуючи лекційні матеріали, 

рекомендовану літературу та самостійно опрацьовані матеріали, висловлювали 

власну думку з цього питання, дотримуючись рекомендацій: виклад теоретичного 

матеріалу тісно пов’язаний із власними висновками; обґрунтування власної позиції з 

названого питання; проблеми і перспективи професійно-педагогічної діяльності 

інженера-педагога харчового профілю в закладах професійно-технічної освіти. 

Для активізації мислення з формування творчої позиції майбутнього 

інженера-педагога харчового профілю програмою дисципліни вільного вибору 

передбачається завдання для самостійної та індивідуально-дослідницької роботи, 
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спрямованої на самостійне вивчення теоретичного матеріалу з наступним 

усвідомленням, узагальненням, закріпленням та практичним застосування знань у 

професійній діяльності. 

Перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань для здобувачів 

освіти: 

1. Підготувати реферати на запропоновані теми: «Аспекти ціннісних 

орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя», «Негативні чинники, що впливають 

на стан здоров’я молоді закладів професійно-технічної освіти», «Мотиваційні 

заходи для відмови від молоді шкідливих звичок». 

2. Скласти пам’ятку для батьків учнів закладів професійно-технічної освіти 

на тему «Заходи по створенню сприятливого родинного санітарно-гігієнічного 

середовища». 

3. Розробити тематичні буклети для батьків з метою поширення інформації 

про вплив спадковості, умов навколишнього середовища, діяльності системи 

охорони здоров’я, освітнього процесу та способу життя на стан здоров’я учнів 

закладів професійно-технічної освіти. 

4. Розробити презентації. 

5. Розробити консультації для батьків на тему «Статеве виховання та 

формування цінностей у сім’ї». 

На підсумковому етапі впровадження дисципліни вільного вибору майбутні 

інженери-педагоги харчового профілю пройшли оцінювання рівня їх теоретичних 

знань та практичних умінь шляхом анкетування та тестування. 

Результати перевірки продемонстрували позитивну динаміку, а саме 

більшість майбутніх інженерів-педагогів показали високий рівень засвоєння 

теоретичного та практичного матеріалу дисципліни вільного вибору «Санітарно-

гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю», що підтвердило логіку 

впровадження компетентнісно-зорієнтованого етапу структурно-функціональної 

моделі професійної підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти. 

Отже, упровадження в професійно-педагогічний процес дисципліни вільного 
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вибору в другому етапі структурно-функційної моделі сприяло зростанню рівня 

теоретичних знань про формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти; одержанню майбутнім інженерам-педагогам, про 

професійно-педагогічну діяльність з учнями в середовищі закладів професійно-

технічної освіти; мотивації з особистісною орієнтацією на створення сприятливих 

умов для співпраці інженера-педагога та батьків з метою створення позитивного 

санітарно-гігієнічного середовища; формуванню стійкого інтересу до професійно-

педагогічної роботи з учнями закладів професійно-технічної освіти в санітарно-

гігієнічному напрямку. 

Мета третього етапу – самостійно-результативного – полягає в практичному 

оволодінні майбутнім інженером-педагогом харчового профілю технологіями 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної 

освіти, застосування теоретичних знань і набутих умінь під час педагогічної 

практики в закладах професійно-технічної освіти. Цей етап передбачає реалізацію 

третьої педагогічної умови: використання потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти. 

Форми та методи самостійно-результативного етапу передбачали: співпрацю 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю з учнями закладів професійно-

технічної освіти та їх батьками при використанні за різними діагностиками 

дослідження, консультацій, бесід, рекомендацій, презентацій, доповіді з метою 

ефективної професійно-практичної підготовки майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю до самореалізації та самовдосконалення. Передбачалось, що 

результат самостійно-результативного етапу полягатиме в підвищенні рівня 

готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти та 

проявлятиметься в професійній самореалізації, професійному самовдосконаленні, 

формуванні стійкого інтересу до такого виду праці. 

Реалізація цього підходу полягала у формуванні професійних санітарно-

гігієнічних умінь та санітарно-гігієнічних відповідних навичок у майбутнього 

інженера-педагога харчового профілю, які були практично перевірені під час 
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виробничої практики в системі закладів професійно-технічної освіти харчового 

профілю. Виробнича практика регламентована освітньою програмою підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю на четвертому курсі в 

другому семестрі, тривалістю два тижні. Мета цієї виробничої практики полягає у 

формуванні практичних умінь і навичок з методики професійного навчання; 

доведення змісту основних положень Державного стандарту професійно-

технічної освіти на практиці; оволодіння майбутніми інженерами-педагогами 

теоретичними й методичними знаннями та вміннями проведення занять 

виробничого навчання та спеціальних дисциплін відповідно до нових тенденцій 

реформування освітньої галузі професійно-технічної освіти з використанням 

сучасних методик та інформаційних засобів навчання. 

Робота майбутнього інженера-педагога харчового профілю під час 

проходження виробничої практики спрямована на виконання поставлених завдань 

(додаток Е): реалізація на практиці шляхів забезпечення освітньої, розвивальної і 

виховної функцій професійної підготовки учнів закладів професійно-технічної 

освіти; здійснення зв’язків техніко-технологічної і методичної підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю для закладів професійно-

технічної освіти з основами наук, інтеграцій знань про техніку харчової галузі, 

аналізу реального стану й потенціалу освітньо-виховного середовища закладів 

професійно-технічної освіти; змістом роботи інженера-педагога з організації, 

планування і матеріального забезпечення професійного навчання та виробничої 

праці учнів закладів професійно-технічної освіти; підготовка і розробка 

необхідної документації для інженера-педагога харчового профілю в закладах 

професійно-технічної освіти; виявлення особливостей стосунків між учнями 

закладів професійно-технічної освіти та їх батьками як одного із способів 

формування санітарно-гігієнічної культури; організація ефективної взаємодії 

закладів професійно-технічної освіти із соціальними службами для створення 

ефективного санітарно-гігієнічного середовища; розроблення та впровадження 

комплексних програм співпраці між учнями їх батьками та соціальними службами 

щодо ефективного формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти. 
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Визначена мета та поставлені завдання спрямовували майбутнього 

інженера-педагога до дослідницької праці з творчою самореалізацією особистості 

в  професійній підготовці спеціальності 015.21 Професійна освіта (Харчові 

технології). Це спонукало до розробки програмного забезпечення виробничої 

практики в закладах професійно-технічної освіти. 

Початком виробничої практики була настановча конференція, за участю 

керівників професійно-педагогічної практики. Під час настановної конференції 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю ознайомили із поставленими 

завданнями та етапами проходження професійно-педагогічної практики. Перед 

початком практики майбутні інженери-педагоги, вивчаючи дисципліну вільного 

вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю», 

розроблений проект на тему «Санітарно-гігієнічна діяльність інженера-педагога 

харчового профілю в закладах професійно-технічної освіти». Після затвердження 

розроблених проектів у керівниками практики, інженери-педагоги харчового 

профілю дотримувалися всіх етапів проекту з виконанням поставлених завдань. 

Під час виробничої практики майбутні інженери-педагоги харчового 

профілю в закладах професійно-технічної освіти мали можливість самій планувати 

власну професійно-педагогічну діяльність. Учасники групи розподілили завдання, 

самостійно їх реалізовували, при цьому мали можливість постійно консультуватися 

з інженерами-педагогами при виникненні труднощів у професійно-практичній 

діяльності. По завершенню проекту було оформлено відповідні звіти з 

презентаціями, які колективно обговорювали під час підсумкової конференції. 

Проект повинен був відповідати такими критеріям: актуальність обраної теми, 

ступінь самостійності розробки, продуктивність проекту, ступінь розв’язання 

поставленого завдання. 

Дотримуючись виконання визначених завдань, майбутні інженери-педагоги 

харчового профілю пройшли виробничу практику в три основні етапи, що 

висвітлені в таблиці (Додаток Д). Перший етап передбачав підготовку 

майбутнього інженера-педагога до професійно-педагогічної діяльності в реальних 

умовах закладів професійно-технічної освіти. Другий етап – власне практичну 

інженерно-педагогічну діяльність на посаді інженера-педагога закладів професійно-
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технічної освіти. Третій етап – підведення реальних підсумків власної інженерно-

педагогічної праці. 

По завершенню виробничої практики майбутні інженери-педагоги у 

вказаний термін підготували звітні матеріали про професійно-педагогічну 

практику: виступи, щоденники практики, виставки стендів, газет, результати 

досліджень, презентації. Звіти мали повний опис проведеної роботи, з детальним 

аналізом інженерно-педагогічної праці в харчовій галузі. Керівники практики, 

враховуючи вимоги практики та індивідуальні особливості кожного майбутнього 

інженера-педагога, оцінили якість виконаної роботи здобувачами освіти. 

Отже, виробнича практика була реалізована на третьому етапі структурно-

функційної моделі, що є важливою частиною професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. Мета виробничої 

практики в закладах професійно-технічної освіти полягає у створенні сприятливого 

педагогічного середовища для закріплення і поглиблення отриманих знань, з 

реалізацією теоретичних положень навчальних дисциплін та дисципліни вільного 

вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю», 

що стало спонукальним чинником неперервної самоосвіти і самовдосконалення у 

професійній діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. 

Ми обґрунтували такі педагогічні умови: поглиблення і розширення знань 

про санітарно-гігієнічну культуру; створення умов для оволодіння вміннями 

формувати санітарно-гігієнічну культуру; оволодіння здібностями, вміннями і 

навичками (вміння вступати в комунікацію з учнями, батьками та іншими 

інженерами-педагогами харчового профілю для практичних дій, уміння слухати 

іншого та відстоювати власну думку, комунікабельність); працювати над проявом 

емпатії та рефлексії, мінімізація «перешкод» із встановленням емоційних 

контактів, формуваннями емоційно-позитивного ставлення до учнів, батьків, 

інженерів-педагогів закладів професійно-технічної освіти, з готовністю до 

встановлення емоційного контакту, адекватності до емоційних реакцій і 

самоконтролю в спілкуванні. 

Отже, реалізація першої педагогічної умови – забезпечення позитивної 
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мотивації майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти через 

оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження міжпредметних 

зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням – передбачала 

вплив на формування мотиваційного критерію і реалізовувалася через створення 

оптимального освітнього процесу шляхом оновлення змісту фахових дисциплін 

«Фізіологія харчування», «Основи дієтичного та лікувального господарства», 

«Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», «Методологічні засади 

професійної освіти», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» темами: 

«Гігієна розумової та трудової роботи молоді», «Громадська гігієна, особиста 

гігієна та гігієна харчування», «Попередження інфекційних захворювань і 

отруєнь», «Запобігання формуванню шкідливих звичок». Педагогічні умови 

реалізовувались через лекції (лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-

бесіди; лекції-дискусії; лекції-конференції тощо). 

Реалізація другої педагогічної умови – впровадження дисциплін вільного 

вибору із застосуванням інноваційних форм та активних методів навчання – 

передбачала оновлення змісту дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна 

культура інженера-педагога харчового профілю» темами: «Організація роботи з 

охорони праці в закладах професійно-технічної освіти», «Планування та 

виконання заходів з безпеки праці в закладах професійно-технічної освіти», 

«Теоретичні основи формування здоров’язберігаючого середовища в закладах 

професійно-технічної освіти», «Створення безпечних умов праці в навчальних 

аудиторіях, кабінетах та лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти», 

«Характеристика параметрів виробничої санітарії» та ін. Під час реалізації другої 

педагогічної умови застосовано активні методи: рольові та імітаційні ігри, 

моделювання педагогічних ситуацій, кейс-стаді і розв’язання професійно-

педагогічних задач, робота у групах; ситуаційно-рольові, творчі, організаційно-

діяльнісні, імітаційні, ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні проєкти; інноваційні 

форми: методичний семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, тренінги. 

Третя педагогічна умова − використання потенціалу виробничої практики 

для набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 
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професійно-технічної освіти – реалізувалася під час самостійно-результативного 

етапу у ході виробничої практики, в процесі якої практично застосовувалися 

знання, уміння, навички для самостійної, відповідальної та активної здоров’я-

збережувальної діяльності в закладах професійно-технічної освіти, набуті в ході 

першого та другого етапів. Здійснювалася організація та проведення санітарно-

гігієнічного супроводу в ЗПТО з наступним аналізом отриманого досвіду, 

розробка та впровадження власних проєктів, проведення бесід та демонстрування 

презентацій на санітарно-гігієнічну тематику. Застосовано такі методи: 

конференція, проєкти, бесіда, рекомендації, презентації, доповіді, імпровізація, 

форми: тренінги, майстер-класи, рольове моделювання, інтелектуальний практикум. 

 

3.3. Інтерпретація результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Результати експериментального дослідження ми аналізували, враховуючи 

характеристики ключових елементів обґрунтованих критеріїв (мотиваційний, 

когнітивний та діяльнісний) та рівнів (високий, достатній, середній і низький). 

Зазначені параметри дозволять визначити рівні готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти. 

Метою цього етапу є виявлення динаміки рівня готовності майбутнього 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти. Крім того, мета передбачає і 

виявлення доцільності та продуктивності впровадження розробленої структурно-

функційної моделі в освітній процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю в закладах вищої освіти. 

Оцінка динаміки зростання рівнів показників готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти відбувалася через порівняння результатів, 

отриманих у контрольних та експериментальних групах на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту. Результати, висвітлені в таблиці 1, 2  

та 3 (додаток Ж), ми визначили за формулами, вказаними в підрозділі 2.3. 
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У додатоку Ж (табл. 1) висвітленні показники, отримані в контрольній та 

експериментальній групах на константувальному та формувальному етапі 

експерименту за мотиваційним критерієм. Показники свідчать, що високий рівень 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю професійної до 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО відповідно до 

мотиваційного критерію мають 1,4 % здобувачів освіти КГ та 8,5 % ЕГ; достатній 

рівень: КГ – 3,7 % та ЕГ – 8,1 %; середній рівень: КГ – 19,3 % та ЕГ – 11,0 %; 

низький рівень: КГ – 9,2 % та ЕГ – 5,0 %. 

Показники мотиваційного критерію рівнів готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО в контрольній групі в порівнянні константувального та формувального 

етапу дослідження вказали на таке. До формувального етапу високий рівень 

становив 1,0 % а після 1,4 %, отже зростання відбулося на 0,4 %. Відповідно 

достатній рівень – до 3,1 % після 3,7 % із зростанням на 0,6 %. Середній рівень – 

до 26,4 % після 19,3 % із зменшенням на 7,1 %. Низький рівень – до 14,2 % після 

9,2 % із зменшенням на 5 %. Відповідно показники мотиваційного критерію рівня 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в експериментальній групі в порівнянні 

константувального та формувального етапу дослідження показав наступне. До 

формувального етапу високий рівень становив 1,0 %, а після 8,5 %, отже 

зростання відбулося на 7,5 %. Відповідно достатній рівень – до 8,0 % після 8,1 % 

із зростанням на 0,1 %. Середній рівень – до 14,8 % після 11,0 % із зменшенням на 

3,8 %. Низький рівень – до 9,5 % після 5,0 % із зменшенням на 4,5 %. 

Результати за показниками мотиваційного критерію в КГ і ЕГ до і після 

формувального експерименту відображена на рис. 3.2. 

У додатоку Ж (табл. 2) висвітлені значна різниця у показниках, що були 

отримані в контрольній та експериментальній групах на етапі констатувального та 

формувального експерименту за когнітивним критерієм. 
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Рис. 3.2. Досягнення здобувачів освіти КГ і ЕГ до і після формувального 

експерименту (за мотиваційним критерієм) у (%) 

 

Показники свідчать, що високий рівня готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО відповідно когнітивного критерію мають 1,4 % здобувачів освіти КГ та 

10,0 % ЕГ; достатній рівень: КГ ‒ 4,7 % та ЕГ ‒ 7,7 %, середній рівень: КГ ‒ 

21,4 % та ЕГ ‒ 12,0 %; низький рівень: КГ ‒ 7,8 % та ЕГ ‒ 5,3 %. 

Відповідно показників когнітивного критерію рівні готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО в експериментальній групі в порівнянні константувального 

та формувального етапу дослідження показав наступне. До формувального етапу 

високий рівень становив 1,0 % а після 10,0 %, отже зростання відбулося на 9,0 %. 

Відповідно достатній рівень – до 2,1 % після 7,7 % із зростанням на 5,6 %. 

Середній рівень – до 19,0 % після 12,0 % із зменшенням на 7,0 %. Низький рівень – 

до 8,4 % після 5,3 % із зменшенням на 3,1 %. 

Результати за показниками когнітивного критерію в КГ і ЕГ до і після 

формувального експерименту висвітлено у рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Досягнення здобувачів освіти КГ і ЕГ до і після формувального 

експерименту (за когнітивним критерієм) у (%) 

 

Рівень готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО на константувальному 

та формувальному етапі експерименту за діяльнісним критерієм наведено в 

додатоку Ж (табл. 3). 

Середня значення показників вказують, що високий рівень готовності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю професійної до формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО відповідно діяльнісного критерію 

становить 1,7 % здобувачів освіти КГ та 10,6 % ЕГ. Відповідно достатній рівень: 

КГ ‒ 4,1 % та ЕГ ‒ 8,1 %. Середній рівень: КГ ‒ 18,3 % та ЕГ ‒ 10,2 % та низький 

рівень КГ ‒ 7,1 % та ЕГ ‒ 3,9 %. 

Також у додатоку Ж (табл. 3) висвітленні значна різниця у показниках, що 

були отриманні в контрольній і експериментальній групі на формувальному етапі 

експерименту за діяльнісним критерієм. Середнє значення показників свідчать, 

що високий рівень готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО відповідно діяльнісного 

критерію мають 1,7 % здобувачів освіти КГ та 10,6 % ЕГ. Відповідно достатній 

рівень: КГ – 4,1 % та ЕГ – 8,1 %. Середній рівень: КГ – 18,3 % та ЕГ – 10,2 % та 
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низький рівень КГ – 7,1 % та ЕГ – 3,9 %. 

Показники діяльнісного критерію рівня готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО в контрольній групі в порівнянні констатувального та формувального етапу 

дослідження засвідчують наступне. До формувального етапу високий рівень 

становив 1,4 % а після 1,7 %, отже зростання відбулося на 0,3 %. Відповідно 

достатній рівень – до 4,1 % після 4,1 % із зростанням не відбулося. Середній 

рівень – до 10,8 % після 18,3 % із зростаням на 7,5 %. Низький рівень – до 8,1 % 

після 7,1 % із зменшенням на 1,0 %. Відповідно показники діяльнісного критерію 

рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в експериментальній групі після 

формувального етапу дослідження показав наступне. До формувального етапу 

високий рівень становив 1,4 %, а після 10,6 %, отже зростання відбулося на 9,2 %. 

Відповідно достатній рівень – до 2,8 % після 8,1 % із зростанням на 5,3 %. 

Середній рівень – до 14,1 % після 10,2 % із зменшенням на 3,9 %. Низький рівень – 

до 7,0 % після 3,9 % із зменшенням на 3,1 %. 

На рис. 3.4 подано порівняльні дані щодо досягнень здобувачів освіти до і 

після формувального експерименту за діяльнісним критерієм. 

 

 

Рис. 3.4. Досягнення здобувачів освіти КГ і ЕГ до і після формувального 

експерименту (за діяльнісним критерієм) у (%). 
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Показники ґрунтовно доводять, ефективність впровадження структурно-

функційної моделі підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО: спостережено 

озитивну динаміку в експериментальній групі з підвищенням показників рівня 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю професійної до 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО. 

Кількісні показники рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО 

контрольної та експериментальної груп наведено в таблиці 3.1 та на рисунку 3.5. 

 

Таблиця 3.1 

Показники рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю професійної до формування санітарно-гігієнічної культури  

в учнів ЗПТО (прикінцевий зріз) 

К
р

и
т
ер

ії
  Рівні 

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

Мотиваційний 4 1,4 24 8,5 11 3,7 23 8,1 57 19,3 31 11,0 27 9,2 14 5,0 

Когнітивний 4 1,4 28 10,0 14 4,7 22 7,7 63 21,4 24 12,0 23 7,8 15 5,3 
Діяльнісний 5 1,7 30 10,6 12 4,1 23 8,1 54 18,3 29 10,2 21 7,1 11 3,9 

Фактичні показники 

зрізу за всіма 

критеріями: 
13 4,4 82 28,9 37 12,5 68 24 54 59,0 94 33,1 71 24,1 40 14,1 

Середній бал за всіма критеріями (у %) 𝑥𝐸 = 1,718 𝑥𝐾 =1,713  

Показник Стьюдента tЕК = 0,069  

Показник Пірсона χ2
ЕК = 1,46   

 

Динаміки, що подана в таблиці 3.1, дозволяє проаналізувати зміни рівнів 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю професійної до 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО у контрольній та 

експериментальній групах. 
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Рис. 3.5. Співвідношення показників рівнів готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури в учнів ЗПТО в контрольній та експериментальній групах (%) 

 

Перевірка рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти на останньому етапі експерименту встановила, що в контрольній 

групі високий рівень досягли 4,4 % (було 3,4 %) здобувачів, достатній – 12,5 % 

(було 10,5 %), середній – 59,0 % (було 54,6 %) та низький – 24,1 % (було 31,5 %). 

В експериментальній групі високий рівень досягли 29,9 % (було 3,5%) здобувачів, 

достатній – 24,0 % (було 7,7%), середній – 33,1 % (було 47,9 %) та низький 14,1 % 

(було 25,0 %). Статистичні дані вказують на позитивну динаміку рівнів готовності 

майбутніх інженерів-педагогів саме в експериментальній групі. Освітній процес 

фахової підготовки  майбутнього інженера-педагога харчового профілю напряму 

підготовки 015.21 Професійна освіта (Харчові технології) за стандартних умов 

передбачає формування низького рівня готовності до формування санітарно-

гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти, що 

підтверджують змінні низькі показники контрольній групі під час експерименту. 

Порівняльний аналіз вказує на збільшення кількості здобувачів освіти, що 
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мають високий рівень готовності в експериментальнй групі та становить 7,2 %, у 

контрольних – на 1,1 %, а достатній рівень готовності в експериментальні групі 

становить 12,4 %, у контрольних – на 1,8 %. Середній рівень знизився в 

експериментальній групі – 3,9 %, а в контрольних – 4 % та зменшення кількості 

здобувачів освіти з низьким рівнем готовності  в експериментальних групах 

становило 15,7 %, у контрольних – 6,9 %. 

Результат констатувального та формувального етапів експерименту з 

висвітленням динаміки формування рівнів готовності наведено в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Динаміка рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  

(за результатами констатувального та формувального експериментів) 

 

Рівні 

Констату- 
вальний 

експеримент 

Форму-
вальний 

експеримент 
Приріст 

Констату- 
вальний 

експеримент 

Форму-
вальний 

експеримент 
Приріст 

КГ ЕГ 
Високий 10 (3,4 %) 13 (4,4 %) 1,0 10 (3,4 %) 82 (28,9 %) 25,5 

Достатній 31 (10,5 %) 37 (12,5 %) 2,0 22 (7,7 %) 68 (23,9 %) 16,2 
Середній 161 (54,6 %) 174 (59,0 %) 4,4 136 (47,9 %) 94 (33,1 %) -14,8 
Низький 93 (31,5 %) 71 (24,1 %) -7,4 116 (41,0 %) 40 (14,1 %) -26,9 

 

У результаті реалізації педагогічних умов в контрольній групі високий 

рівень готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО зріс порівняно із 

констатувальним етапом – на 1,0 %; достатній – 2,0 %; середній – 4,4 %; низький 

зменшився ‒ на 7,4 %. В експериментальній групі високий рівень зріс на 25,5 %; 

достатній – 16,2 %; середній зменшився на 14,8 %; низький – 26,9 %. У 

загальному різниця за високим рівнем готовності до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО в здобувачів контрольної та експериментальної 

груп за результатами дослідно-експериментальної роботи склала – 24,5 %, 

достатнім – 11,4 %; середнім – 25,9 %, низьким – 10,0 %. 

На основі одержаних результатів була зроблена оцінка статистичної 
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значущості відмінностей у підготовці здобувачів освіти експериментальної і 

контрольної груп до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів 

професійно-технічної освіти. Статистичний аналіз проводився на основі перевірки 

нульової (Г0) і альтернативної гіпотези (Г1). Сформулюємо дві гіпотези: нульова 

(Г0) – апробована модель і методика підготовки не має яких-небудь переваг 

(відсутні суттєві відмінності в результатах експериментальної і контрольної груп). 

Це, з точки зору математичної статистики означає, що середні значення в 

контрольних і експериментальних групах збігаються. Альтернативна гіпотеза Г1  

заперечує Г0 та містить припущення про переваги апробованої методики і 

реалізації розробленої структурно-функційної моделі підготовки до формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти. 

Достовірність розбіжностей визначали за критерієм Стьюдента. Критерій 

визначали за формулою: 

𝑡 =
𝑥 − 𝑦

√𝑄𝑥2

𝑁𝑥 + √
𝑄у2

𝑁у

 

де: t – критерій достовірності результатів; 

х, у – середнє значення вибірок; 

Qх – кількість здобувачів освіти в контрольній групі, які мають низький, 

середній, достатній рівень сформованості досліджуваної готовності; 

Qy – кількість здобувачів освіти в експериментальній групі, які мають 

низький, середній, достатній рівень досліджуваної готовності; 

Nx  – загальна кількість здобувачів освіти в КГ; 

Ny – загальна кількість здобувачів освіти в ЕГ. 

t критерій після проведення констатувального експерименту складав – 0,01. 

Коефіцієнт ЕГ дорівнює 3,937, КГ – 3,947. Отже, немає суттєвої різниці між 

коефіцієнтами КГ і ЕГ. 

t критерій після проведення формувального експерименту зріс і складав – 

0,22. Коефіцієнт ЕГ зріс і дорівнював 4,891, КГ – 4,671. Достовірність 

розбіжностей характеристик за всіма критеріями в КГ та ЕГ після закінчення 

експерименту склала 95 % (розрахунковий t-критерій Стьюдента дорівнює в ЕГ – 
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4,891 при критичному значенні 4,30). 

Отже, проведений статистичний аналіз отриманих експериментальних даних 

за всіма критеріями готовності може слугувати достатнім доказом ефективності 

розробленої структурно-функційної моделі та професійно-педагогічних умов 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти. 

Результати формувального етапу експерименту дали підстави для висновків 

про дієвість та результативність структурно-функційної моделі підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У дисертаційному дослідженні узагальнено теорію та запропоновано новий 

підхід до вирішення актуальної проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО. Це дозволило розробити та апробувати структурно-функційну модель 

забезпечення освітнього процесу, обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови професійної підготовки майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

1. Аналіз наукової літератури із проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю в закладах вищої освіти до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО засвідчив, що значну частину праць присвячено 

окремим питанням i напрямам організації освітнього процесу, зокрема, професійній 

підготовці, інженерно-педагогічній освіті, підготовці висококваліфікованих 

інженерно-педагогічних кадрів, покращенню якості та підвищенню ефективності 

підготовки інженерів-педагогів у системі вищої освіти, діяльності інженера-

педагога, формуванню у нього здоров’язбережувальної компетентності тощо. 

Проте, наявні дослідження ще не дозволяють належним чином розглянути 

питання підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, оскільки відсутня модель 
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цієї підготовки, яка розкриває сутність і потребу у забезпечені школи 

підготовленими в санітарно-гігієнічному сенсі вчителями. 

Опрацювання наукової літератури дає змогу охарактеризувати поняття 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО» як систему цільових, змістових, 

технологічних аспектів інженерно-педагогічної освіти, спрямованих на становлення 

їх професійно-особистісної позиції щодо здоров’язбережувальних цінностей, 

санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей забезпечувати ефективний процес 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Поняття «готовність 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО» трактуємо як цілеспрямовану реалізацію цілей та завдань 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, які включають активізацію 

мотиваційно-ціннісної сфери набуття здобувачами санітарно-гігієнічних знань, 

умінь, здатностей здоров’язбережувальної спрямованості для професійної діяльності. 

2. Визначено критерії готовності майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО з відповідними 

показниками: мотиваційний (чітке розуміння місця здоров’я в ієрархії цінностей, 

активності й мотиваційної спрямованості на досягнення успіху в професійній 

діяльності, психічних властивостей і станів валеологічно-мотивованої особистості 

здобувача вищої освіти); когнітивний (наявність педагогічних, біологічних, 

гігієнічних та фізично-гігієнічних знань, знань про формування, збереження та 

зміцнення індивідуального здоров’я особистості; прагнення до самоосвіти та 

орієнтація на реалізацію санітарно-гігієнічної культури серед учнів ЗПТО; 

здатність до самоконтролю та самокорекції в аспекті здоров’язбереження); 

діяльнісний (гностичні, санітарно-гігієнічні, організаційно-комунікативні та 

методичні вміння, навички, здатності, професійно-особистісні якості). На основі 

визначених критеріїв та показників охарактеризовано рівні готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО: високий, достатній, середній, низький. 

Для розроблення структурно-функційної моделі та обґрунтування педагогічних 

умов підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 
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санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО проведено констатувальний експеримент, 

результати якого засвідчили переважання низького та середнього рівнів її 

готовності. 

3. Розроблено та апробовано структурно-функційну модель підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО, що має такі блоки: методологічно-цільовий 

(мета, підходи, принципи), організаційно-процесуальний (етапи, форми, методи, 

технології), контрольно-оцінний (критерії, показники, рівні, діагностичний 

інструментарій, результат). 

4. Визначено й зреалізовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО: забезпечення позитивної мотивації майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО через оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження 

міжпредметних зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням; 

упровадження дисципліни вільного вибору із застосуванням інноваційних форм 

та активних методів навчання; використання потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачала вплив на формування 

мотиваційного критерію через створення оптимального освітнього процесу 

шляхом оновлення змісту фахових дисциплін «Фізіологія харчування», «Основи 

дієтичного та лікувального господарства», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного 

господарства», «Методологічні засади професійної освіти», «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності» темами: «Гігієна розумової та трудової роботи молоді», 

«Громадська гігієна, особиста гігієна та гігієна харчування», «Попередження 

інфекційних захворювань і отруєнь», «Запобігання формуванню шкідливих 

звичок». Реалізація відбувалась через лекції (лекції-візуалізації, лекції-консультації; 

лекції-бесіди; лекції-дискусії; лекції-конференції тощо). 

Друга педагогічна умова реалізовувалось через оновлення змісту дисципліни 

вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового 

профілю» темами: «Організація роботи з охорони праці в закладах професійно-
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технічної освіти», «Планування та виконання заходів з безпеки праці в закладах 

професійно-технічної освіти», «Теоретичні основи формування здоров’язбе-

рігаючого середовища в закладах професійно-технічної освіти», «Створення 

безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, кабінетах та лабораторіях у 

закладах професійно-технічної освіти», «Характеристика параметрів виробничої 

санітарії» та ін. Для її реалізації застосовано такі активні методи: рольові та 

імітаційні ігри, моделювання педагогічних ситуацій, кейс-стаді і розв’язання 

професійно-педагогічних задач, робота в групах; ситуаційно-рольові, творчі, 

організаційно-діяльнісні, імітаційні, ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні 

проекти; інноваційні форми: методичний семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, 

тренінги. 

Третю педагогічну умову було реалізовано під час самостійно-

результативного етапу у ході виробничої практики, в процесі якої практично 

застосовувалися знання, уміння, навички для самостійної, відповідальної та 

активної здоров’язбережувальної діяльності в закладах професійно-технічної 

освіти, набуті в ході першого та другого етапів. Здійснювалася організація та 

проведення санітарно-гігієнічного супроводу в ЗПТО з наступним аналізом 

отриманого досвіду, розробка та впровадження власних проєктів, проведення 

бесід та демонстрування презентацій на санітарно-гігієнічну тематику. 

Застосовано такі методи: конференція, проєкти, бесіда, рекомендації, презентації, 

доповіді, імпровізація, форми: тренінги, майстер-класи, рольове моделювання, 

інтелектуальний практикум. 

Ефективність педагогічних умов доведена результатами формувального 

експерименту: в експериментальної групи виявились більш високі показники 

рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО порівняно з контрольною (в 

експериментальній групі високий рівень збільшився порівняно із констатувальним 

етапом на 25,5 %; достатній – на 16,2 %; середній зменшився на 14,8 %; низький – 

на 26,9 %; у контрольній групі високий рівень зріс на 1 %; достатній – на 2 %; 

середній – 4,4 %; низький зменшився на 7,4 %. Різниця за високим рівнем 

готовності до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в здобувачів 
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контрольної та експериментальної груп за результатами дослідно-експериментальної 

роботи склала – 24,5 %, достатнім – 11,4 %; середнім – 25,9 %, низьким – 10,0 %. 

За результатами констатувального та формувального етапів експериментальної 

роботи виявлено зміну рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО у здобувачів 

експериментальної групи із низького та середнього на достатній та високий, у 

контрольній – із низького та середнього переважно на середній. 

Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни в рівнях 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО під час підготовки експериментальних 

груп під впливом запропонованих нововведень. 

Дослідження не вичерпує всіх аспектів заявленої проблеми. Подальших 

наукових розробок потребує проблема використання позааудиторної роботи у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів до такої педагогічної 

діяльності. Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано 

закладам вищої освіти запровадити в систему професійної підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю навчальну дисципліну «Санітарно-

гігієнічна готовність інженера-педагога харчового профілю» з метою повноцінного 

оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями, уміннями, навичками та цінностями 

для формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Реалізація другої педагогічної умови – впровадження дисциплін вільного 

вибору із застосуванням інноваційних форм та активних методів навчання – 

передбачала оновлення змісту дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна 

культура інженера-педагога харчового профілю» темами: «Організація роботи з 

охорони праці в закладах професійно-технічної освіти», «Планування та 

виконання заходів з безпеки праці в закладах професійно-технічної освіти», 

«Теоретичні основи формування здоров’язберігаючого середовища в закладах 

професійно-технічної освіти», «Створення безпечних умов праці в навчальних 

аудиторіях, кабінетах та лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти», 

«Характеристика параметрів виробничої санітарії» та ін. Під час реалізації другої 

педагогічної умови застосовано активні методи: рольові та імітаційні ігри, 
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моделювання педагогічних ситуацій, кейс-стаді і розв’язання професійно-

педагогічних задач, робота у групах; ситуаційно-рольові, творчі, організаційно-

діяльнісні, імітаційні, ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні проєкти; 

інноваційні форми: методичний семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, тренінги. 

Третя педагогічна умова ‒ використання потенціалу виробничої практики 

для набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти – реалізувалася під час самостійно-результативного 

етапу у ході виробничої практики, в процесі якої практично застосовувалися 

знання, уміння, навички для самостійної, відповідальної та активної здоров’я-

збережувальної діяльності в закладах професійно-технічної освіти, набуті в ході 

першого та другого етапів. Здійснювалася організація та проведення санітарно-

гігієнічного супроводу в ЗПТО з наступним аналізом отриманого досвіду, 

розробка та впровадження власних проєктів, проведення бесід та демонстрування 

презентацій на санітарно-гігієнічну тематику. Застосовано такі методи: конференція, 

проєкти, бесіда, рекомендації, презентації, доповіді, імпровізація, форми: 

тренінги, майстер-класи, рольове моделювання, інтелектуальний практикум. 

У результаті реалізації педагогічних умов в контрольній групі високий 

рівень готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО зріс порівняно із констатувальним 

етапом – на 1,0 %; достатній – 2,0 %; середній – 4,4 %; низький зменшився ‒ на 

7,4 %. В експериментальній групі високий рівень зріс на 25,5 %; достатній – 

16,2 %; середній зменшився на 14,8 %; низький – 26,9 %. У загальному різниця за 

високим рівнем готовності до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО в здобувачів контрольної та експериментальної груп за результатами 

дослідно-експериментальної роботи склала – 24,5 %, достатнім – 11,4 %; середнім – 

25,9 %, низьким – 10,0 %. 

Для визначення статистичної достовірності середні значення рівнів 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в контрольній і експериментальній 

групах обчислювали за t-критерієм Стьюдента. Для перевірки вірогідності 

одержаних результатів використовували критерій Пірсона χ2 (хі-квадрат). 
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Отримані результати формувального етапу експерименту доводять, що 

готовність майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО за усіма критеріями в контрольній 

групі знаходиться переважно на середньому рівні, експериментальній – 

достатньому та високому. За результатами констатувального та формувального 

етапів експериментальної роботи виявлено зміну рівнів готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО у здобувачів експериментальної групи із низького та 

середнього на достатній та високий, у контрольній – із низького та середнього 

переважно на середній. 

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють позитивну 

динаміку рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, забезпечену реалізацією 

педагогічних умов, та вказують на значні позитивні зміни в рівнях її готовності в 

експериментальній групі. 

Отже, результаті реалізації педагогічних умов в контрольній групі високий 

рівень готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО зріс порівняно із констатувальним 

етапом – на 1,0 %; достатній – 2,0 %; середній – 4,4 %; низький зменшився ‒ на 

7,4 %. В експериментальній групі високий рівень зріс на 25,5 %; достатній – 

16,2 %; середній зменшився на 14,8 %; низький – 26,9 %. У загальному різниця за 

високим рівнем готовності до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО в здобувачів контрольної та експериментальної груп за результатами 

дослідно-експериментальної роботи склала – 24,5 %, достатнім – 11,4 %; середнім 

– 25,9 %, низьким – 10,0 %. 

Результати дослідження третього розділу висвітлено у публікаціях автора 

[156; 160; 162; 219; 255]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні узагальнено теорію та запропоновано новий 

підхід до вирішення актуальної проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО. Це дозволило розробити та апробувати структурно-функційну модель 

забезпечення освітнього процесу, обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови професійної підготовки майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

1. Аналіз наукової літератури із проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю в закладах вищої освіти до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО засвідчив, що значну частину праць присвячено 

окремим питанням i напрямам організації освітнього процесу, зокрема, 

професійній підготовці, інженерно-педагогічній освіті, підготовці висококвалі-

фікованих інженерно-педагогічних кадрів, покращенню якості та підвищенню 

ефективності підготовки інженерів-педагогів у системі вищої освіти, діяльності 

інженера-педагога, формуванню у нього здоров’язбережувальної компетентності 

тощо. Проте, наявні дослідження ще не дозволяють належним чином розглянути 

питання підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, оскільки відсутня модель 

цієї підготовки, яка розкриває сутність і потребу у забезпечені школи 

підготовленими в санітарно-гігієнічному сенсі вчителями. 

Опрацювання наукової літератури дає змогу охарактеризувати поняття 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО» як систему цільових, змістових, 

технологічних аспектів інженерно-педагогічної освіти, спрямованих на становлення 

їх професійно-особистісної позиції щодо здоров’язбережувальних цінностей, 

санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей забезпечувати ефективний процес 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Поняття «готовність 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО» трактуємо як цілеспрямовану реалізацію цілей та завдань 
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формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, які включають активізацію 

мотиваційно-ціннісної сфери набуття здобувачами санітарно-гігієнічних знань, 

умінь, здатностей здоров’язбережувальної спрямованості для професійної діяльності. 

2. Визначено критерії готовності майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО з відповідними 

показниками: мотиваційний (чітке розуміння місця здоров’я в ієрархії цінностей, 

активності й мотиваційної спрямованості на досягнення успіху в професійній 

діяльності, психічних властивостей і станів валеологічно-мотивованої особистості 

здобувача вищої освіти); когнітивний (наявність педагогічних, біологічних, 

гігієнічних та фізично-гігієнічних знань, знань про формування, збереження та 

зміцнення індивідуального здоров’я особистості; прагнення до самоосвіти та 

орієнтація на реалізацію санітарно-гігієнічної культури серед учнів ЗПТО; 

здатність до самоконтролю та самокорекції в аспекті здоров’язбереження); 

діяльнісний (гностичні, санітарно-гігієнічні, організаційно-комунікативні та 

методичні вміння, навички, здатності, професійно-особистісні якості). На основі 

визначених критеріїв та показників охарактеризовано рівні готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО: високий, достатній, середній, низький. 

Для розроблення моделі та обґрунтування педагогічних умов підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО проведено констатувальний експеримент, 

результати якого засвідчили переважання низького та середнього рівнів її 

готовності. 

3. Розроблено та апробовано структурно-функційну модель підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО, що має такі блоки: методологічно-цільовий 

(мета, підходи, принципи), організаційно-процесуальний (етапи, форми, методи, 

технології), контрольно-оцінний (критерії, показники, рівні, діагностичний 

інструментарій, результат). 

4. Визначено й зреалізовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 
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культури учнів ЗПТО: забезпечення позитивної мотивації майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО через оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження 

міжпредметних зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням; 

упровадження дисципліни вільного вибору із застосуванням інноваційних форм 

та активних методів навчання; використання потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачала вплив на формування 

мотиваційного критерію через створення оптимального освітнього процесу 

шляхом оновлення змісту фахових дисциплін «Фізіологія харчування», «Основи 

дієтичного та лікувального господарства», «Санітарія та гігієна закладів 

ресторанного господарства», «Методологічні засади професійної освіти», «Охорона 

праці та безпека життєдіяльності» темами: «Гігієна розумової та трудової роботи 

молоді», «Громадська гігієна, особиста гігієна та гігієна харчування», 

«Попередження інфекційних захворювань і отруєнь», «Запобігання формуванню 

шкідливих звичок». Реалізація відбувалась через лекції (лекції-візуалізації, лекції-

консультації; лекції-бесіди; лекції-дискусії; лекції-конференції тощо). 

Друга педагогічна умова реалізовувалось через оновлення змісту 

дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога 

харчового профілю» темами: «Організація роботи з охорони праці в закладах 

професійно-технічної освіти», «Планування та виконання заходів з безпеки праці 

в закладах професійно-технічної освіти», «Теоретичні основи формування 

здоров’язберігаючого середовища в закладах професійно-технічної освіти», 

«Створення безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, кабінетах та 

лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти», «Характеристика параметрів 

виробничої санітарії» та ін. Для її реалізації застосовано такі активні методи: 

рольові та імітаційні ігри, моделювання педагогічних ситуацій, кейс-стаді і 

розв’язання професійно-педагогічних задач, робота в групах; ситуаційно-рольові, 

творчі, організаційно-діяльнісні, імітаційні, ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні 

проекти; інноваційні форми: методичний семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, 

тренінги. 
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Третю педагогічну умову було реалізовано під час самостійно-

результативного етапу у ході виробничої практики, в процесі якої практично 

застосовувалися знання, уміння, навички для самостійної, відповідальної та 

активної здоров’язбережувальної діяльності в закладах професійно-технічної 

освіти, набуті в ході першого та другого етапів. Здійснювалася організація та 

проведення санітарно-гігієнічного супроводу в ЗПТО з наступним аналізом 

отриманого досвіду, розробка та впровадження власних проєктів, проведення 

бесід та демонстрування презентацій на санітарно-гігієнічну тематику. 

Застосовано такі методи: конференція, проєкти, бесіда, рекомендації, презентації, 

доповіді, імпровізація, форми: тренінги, майстер-класи, рольове моделювання, 

інтелектуальний практикум. 

Ефективність педагогічних умов доведена результатами формувального 

експерименту: в експериментальної групи виявились більш високі показники 

рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО порівняно з контрольною (в 

експериментальній групі високий рівень збільшився порівняно із констату-

вальним етапом на 25,5 %; достатній – на 16,2 %; середній зменшився на 14,8 %; 

низький – на 26,9 %; у контрольній групі високий рівень зріс на 1 %; достатній – 

на 2 %; середній – 4,4 %; низький зменшився на 7,4 %. Різниця за високим рівнем 

готовності до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в 

здобувачів контрольної та експериментальної груп за результатами дослідно-

експериментальної роботи склала – 24,5 %, достатнім – 11,4 %; середнім – 25,9 %, 

низьким – 10,0 %. 

За результатами констатувального та формувального етапів експериментальної 

роботи виявлено зміну рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО у здобувачів 

експериментальної групи із низького та середнього на достатній та високий, у 

контрольній – із низького та середнього переважно на середній. 

Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни в рівнях 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО під час підготовки експериментальних 
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груп під впливом запропонованих нововведень. 

Дослідження не вичерпує всіх аспектів заявленої проблеми. Подальших 

наукових розробок потребує проблема використання позааудиторної роботи у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів до такої педагогічної 

діяльності. Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано закладам 

вищої освіти запровадити в систему професійної підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю навчальну дисципліну «Санітарно-гігієнічна готовність 

інженера-педагога харчового профілю» з метою повноцінного оволодіння 

санітарно-гігієнічними знаннями, уміннями, навичками та цінностями для 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Анкета № 1 

Анкета визначення рівня санітарно-гігієнічних знань  

у викладачів закладів вищої освіти спеціальності 015.21 Професійна освіта 

(Харчові технології)  

 

Шановний викладачу! Дайте відповіді на питання. Із запропонованих 

відповідей виберіть одну (обведіть літеру обраної Вами відповіді) або 

запропонуйте свою. 

1. Наскільки Ви вважаєте актуально використання в освітньому процесі 

закладів вищої освіти потенціал фахових дисципліни та дисциплін вільного 

вибору для формування в здобувачів санітарно-гігієнічної культури? 

а) Першорядно важливою; б) достатньо важливою; в) не зацікавленні в 

даній діяльності; е) власний варіант _______________________________________ 

2. Як Ви оцінюєте рівень санітарно-гігієнічних знань, які передбаченні в 

фахових дисциплінах та дисциплінах вільного вибору? 

а) Високий рівень; б) середній рівень; в) має частковий прояв; г) власний 

варіант ________________________________________________________________ 

3. Як Ви оцінюєте власний рівень санітарно-гігієнічних знань 

а) Високий рівень; б) середній рівень; в) низький рівень; г) важко оцінити; 

д) власний варіант ______________________________________________________ 

4. Чи зацікавленні Ви у підвищенні власного рівня санітарно-гігієнічних 

знань? 

а) маю потребу у підвищенні; б) даремна трата часу; в) власний варіант  

______________________________________________________________________ 

5. На Вашу домку який маєте рівень готовності використовувати санітарно-

гігієнічну культури як важливий елемент системи здоров’язбереження людини? 
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а) високий; б) середній; в) низький; г) власний варіант  

_________________________________________________________________ 

6. На Вашу думку, які необхідно зробити зміни в освітньому процесі 

закладів вищої освіти для підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань в 

здобувачів освіти? 

а) запровадження міжпредметних зв’язків; б) ведення спецкурсу; 

в) впровадження дисциплін вільного вибору; г) власний варіант _______________ 

Щиро дякуємо за участь! 

 

Анкета № 2 

Анкета оцінки стану готовності інженерів-педагогів харчового профілю  

до формування санітано-гігієнічної культури в учнів ЗПТО 

 

Шановний здобувачу освіти! Дайте відповіді на питання. Із запропонованих 

відповідей виберіть одну (обведіть літеру обраної Вами відповіді) або 

запропонуйте свою. 

1. На скільки актуальною Ви вважаєте проблему формування санітарно-

гігієнічного культури, як дієвого засобу ведення здорового способу життя? 

а) найважжливішою; б) достатньо важливою; в) частково важливою; г) не 

вважаю значущою; д) не замислювався; е) інше _____________________________ 

2. Чи вважаєте Ви, що є необхідність займатися згаданою проблемою 

майбутнім інженерам-педагогам харчової галузі? 

а) так; б) ні; в) не замислювався; г) інше ______________________________ 

3. Наведіть складові санітарно-гігієнічної культури? 

а) дотримання особистої гігієни; б) правильна організація праці та 

відпочинку; в) отримання поступової (поетапної) санітарно-гігієнічної освіти; 

г) застосування санітарно-гігієнічного виховання в навчально-виховному процесі; 

д) співпраця батьків, навчального закладу та медичного закладу; е) інше 

______________________________________________________________________ 

4. Як Ви вважаєте, чи потрібно переконувати людину, яка байдуже 



229 

 

ставиться до власного здоров’я, дотримуватися санітарно-гігієнічної культури? 

а) так; б) можливо в) ні; г) інше ______________________________________ 

5. Назвіть уміння і навички, необхідні інженеру-педагогу харчової 

промисловості для реалізації санітарно-гігієнічного культури в професійній 

діяльності _____________________________________________________________ 

6. Яку інформацію з питань пропаганди санітарно-гігієнічної культури Ви 

хотіли б отримати? _____________________________________________________ 

7. Які дисципліни, пов’язані з формуванням санітарно-гігієнічної культури, 

Ви хотіли, щоб включили в навчальні плани ________________________________ 

8. Який шлях вирішення проблеми формування санітарно-гігієнічного 

культури, на Ваш погляд, є найбільш ефективним? 

а) уведення в навчальний процес вищого навчального закладу дисципліни 

вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура у майбутніх інженерів-педагогів 

харчової промисловості в професійній підготовці»; б) посилення практичної 

професійної підготовки інженерів-педагогів харчової промисловості; в) надання 

більшої уваги цьому питанню під час вивчення фахових дисциплін; г) інші шляхи 

______________________________________________________________________ 

9. Де б Ви ще хотіли пропагувати санітарно-гігієнічну культуру крім 

закладів професійно-технічної освіти? 

а) школа; б) сім’я; в) громадські організації; г) підприємства хачової 

промисловості; д) інше __________________________________________________ 

10. Якими якостями повинен володіти інженер-педагог харчової галузі для 

успішного формування санітарно-гігієнічної культури? ______________________ 

11. Визначтеся, будь ласка, стосовно рівня вашої готовності до пропаганди 

санітарно-гігієнічної культури (беручи до уваги знання, вміння, навички, якими 

Ви володієте, особистісні характеристики):  

а) високий; б) достатній; в) середній; г) нижче середнього; д) низький. 

Щиро дякуємо за участь! 
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Анкета № 3 

Анкета визначення рівня сформованості мотиваційного компонента 

готовності інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури в учнів ЗПТО 

 

Шановний здобувачу освіти! Дайте відповіді на питання. Із запропонованих 

відповідей виберіть одну (обведіть літеру обраної Вами відповіді) або 

запропонуйте свою. 

1. На скільки актуальною стала для Вас проблема формування санітарно-

гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти? 

а) найважливішою; б) достатньо важливою; в) частково важливою; г) не 

вважаю значущою; д) не замислювався; е) __________________________________ 

2. Чи відчуваєте Ви потребу допомогти молодим людям покращити їх 

спосіб життя з метою збереження здоров’я? 

а) так; б) ні; поясніть чому __________________________________________ 

3. Чи готові Ви до діяльності, спрямованої на санітарно-гігієнічне 

виховання молодді закладів професійно-технічної освіти? 

а) так; б) ні; поясніть чому __________________________________________ 

4. Оберіть причину, яка спонукатиме Вас до формування санітарно-

гігієнічної культури молоді закладів професійно-технічної освіти? 

а) потреба допомагати людям; б) реалії життя та навчання учнів закладів 

професійно-технічної освіти; в) вказівки чи розпорядження керівництва установи, 

де я працюватиму; г) інше _______________________________________________ 

5. За яких обставин Ви будете формувати санітарно-гігієнічну культуру 

молоді закладів професійно-технічної освіти? 

а) у будь-якій ситуації, де мої дії будуть доречними; б) вважаю за необхідне 

організувати роботу в закладах професійно-технічної освіти; в) якщо я бачитиму в 

цьому необхідність; г) якщо мене зобов’яжуть це робити; д) нічого не буду 

робити; є) інше _________________________________________________________ 

Щиро дякуємо за участь! 
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Анкета № 4 

Анкета визначення рівня готовності інженерів-педагогів харчового профілю  

до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО 

 

Шановний здобувачу освіти! Дайте відповіді на питання. Із запропонованих 

відповідей виберіть одну (обведіть літеру обраної Вами відповіді). 

1. Дайте визначення поняттям:  

здоров’я – це _____________________________________________________ 

здоров’я людини – це ______________________________________________ 

гігієна – це _______________________________________________________ 

санітарія – це _____________________________________________________ 

здоровий спосіб життя – це _________________________________________ 

санітарно-гігієнічна культура – це ___________________________________ 

формування санітарно-гігієнічної культури – це _______________________ 

2. Які Ви знаєте нормативно-правові документи по забезпеченню збереження 

здоров’я серед населення? _______________________________________________ 

3. Назвіть, які знаєте, вітчизняні та міжнародні програми з формування 

здорового способу життя за допомогою санітарно-гігієнічної культури? 

______________________________________________________________________ 

4. Які Ви знаєте засоби формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО? ________________________________________________________________ 

5. Які Ви знаєте критерії оцінки рівня знань санітарно-гігієнічної культури 

учнів ЗПТО? ___________________________________________________________ 

6. Які, на Вашу думку, необхідно застосувати підходи для ефективного 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО? ____________________ 

7. Знання і вміння із яких дисциплін є необхідними для Вашої майбутньої 

діяльності з формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО? ___________ 

8. Які Ви застосуєте методи діяльності, які спрямовані на формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів із сімей соціального ризику? ______________ 

9. Визначте методи соціологічних досліджень, які можна викорастати під 
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час формування санітарно-гігієнічної культури та профілактичної роботи щодо 

збереження життя та здоров’я учнів ЗПТО? _________________________________ 

10. Назвіть методи роботи по упровадженню санітарно-гігієнічного 

культури та профілактики для збереження життя та здоров’я в середовищі 

професійно-технічного навчального закладу: 

а) з учнями: _______________________________________________________ 

б) з їх батьками: ___________________________________________________ 

в) з працівниками закладу: __________________________________________ 

Щиро дякуємо за участь! 
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Додаток Б 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

 

Таблиця 1 

 

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Загальні компетентності 

Ц
ін

н
іс

н
о

-с
в
іт

о
гл

я
д

н
і 

Концептуальні знання 

загальних принципів 

буття і пізнання світу.  
Знання закономірностей 

культурного процесу, 

основних досягнень 

світової та національної 

культури  

Критичне осмислення 

ставлення людини до світу та 

визначення свого місця в 

ньому.  
Формування 

загальнолюдських та 

національних культурних і 

духовних цінностей світу, 

моральних і естетичних 

потреб суспільства  

Популяризація 

моральних та 

естетичних 

цінностей, 

мультикультурності 

в галузі професійної 

діяльності  

Відповідальність за 

особистісний 

розвиток окремих 

осіб та суспільні 

відносини в 

колективі.  
Здатність берегти та 

примножувати 

здобутки світової та 

національної 

культури  

С
о

ц
іа

л
ь
н

о
-е

к
о

н
о

м
іч

н
і 

Знання державно-
політичних, 

національно-культурних 

та соціально-
економічних процесів 

Вміння спрямовані на 

ефективне господарювання в 

умовах обмежених 

економічних і природних 

ресурсів  

Донесення до 

фахівців і 

громадськості 

інформації про 

соціально-
економічні процеси 

та проблеми в галузі 

професійної 

діяльності, ідей, 

направлених на їх 

вирішення  

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

з приводу 

економічних 

проблем, повʼязаних 

із майбутньою 

практичною 

діяльністю  

П
р

ав
о

в
і 

Знання основних 

положень провідних 

галузей права  

Вміння застосовувати 

законодавчі акти і 

нормативно-правові документи 
в особистому житті та 

професійній діяльності  

Здатність 

формувати правову 

свідомість та правову 
культуру  

Відповідальність за 

прийняті рішення та 

їх реалізацію  

Ж
и

тт
є-

та
  

зд
о

р
о

в
`я

зб
ер

іг
аю

ч
і Концептуальні знання 

системи «людина ‒ 
життєве середовище».  
Знання загальних 

закономірностей 

виникнення і розвитку 

небезпек, надзвичайних 

ситуацій  

Вміння організовувати і 

регулювати життє- та  
здоровʼязберігаючу діяльність, 
спрямовану на збереження 

фізичного, соціального, 

психічного і духовного 

здоровʼя свого та 

професійного середовища  

Здатність ефективно 

впливати на життя і 

здоровʼя людини та 

забезпечувати захист 
людей, 

навколишнього 

середовища  

Особиста 

відповідальність за 

все живе на Землі,  
дбайливо ставитися 

до навколишнього 

середовища  

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-к

о
м

у
н

ік
ат

и
в
н

і Знання державної та 

іноземних мов, 

професійного етикету.  
Знання сучасних 

інформаційних систем 

та комп’ютерних 

технологій  

Володіння різними стилями та 

ораторським мистецтвом.  
Вміння визначати 

інформаційні потреби, 

здійснювати пошук 

відомостей та структурувати 

інформацію  

Здатність логічно 

правильно, 

аргументовано і 

зрозуміло будувати 

усну та писемну мову, 
провадити ділове 

спілкування, публічні 
виступи, презентації, 

ділове листування, 

переконливо 

аргументувати свою 

позицію  

Впевненість у власних 
переконаннях і 

поглядах та 

відповідальність за 

прийняття рішень, в 

тому числі у 

непередбачуваних 

умовах  
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Продовження додатку Б 

З
аг

ал
ь
н

о
н

ау
к
о

в
і 

Цілісне уявлення про 

процеси та явища в 

неживій та живій 

природі, взаємодію 

фізичних, хімічних і 

біологічних процесів, 

екологічні принципи 

охорони природи.  
Розуміння значення 

загальнонаукових знань 

і сучасних методів 

пізнання процесів для 

успішної професійної 

діяльності  

Вміння виявляти природничо-
наукову сутність проблем, які 

виникають у професійній 

діяльності, проводити їх 

якісний та кількісний аналіз. 
Володіння методами 

математичного аналізу і 

моделювання, теоретичного й 

експериментального 

дослідження; сучасними 

інформаційними технологіями  

Донесення до 

фахівців і нефахівців 
науково-практичних 

проблем в галузі 

професійної 

діяльності та 

обґрунтування 

шляхів їх вирішення  

Здатність самостійно 

оцінювати достатність 
своїх загальнонаукових 
знань та прагнення до 

наукового 

обґрунтування своїх 

професійних дій.  
Здатність до власного 

інтелектуального 

розвитку та навчання 

впродовж життя, до 

самовиховання, та 

постійного 

вдосконалення і 

підвищення своєї 

кваліфікації  
Спеціальні фахові компетентності 

П
си

х
о

л
о

го
-п

ед
аг

о
гі

ч
н

і 

Знання методологічних 

основ і категорій 

педагогіки, 

закономірностей та 

законів вікового анатомо-
фізіологічного і 

психічного розвитку 

суб’єктів навчання  

Вміння передбачати результати і 
керувати педагогічними 

процесами; аналізувати і 

систематизувати на науковій 

основі накопичений практичний 
досвід та його використання; 

комплексно розв’язувати освітні 
і соціально-виховні проблеми; 

забезпечувати сприятливі 

умови для розвитку особистості; 
обирати найбільш ефективні і 

розробляти нові технології і 

моделі для розв’язання 

виникаючих соціально-
педагогічних проблем  

Впровадження ідей 

сучасної педагогіки 
та інноваційних 

методів навчання і 

виховання в освітній 
та соціально-
виховний процеси 

Здатність бачити суть 

проблем, які виникають 
в цілісному 

педагогічному процесі, 

та вміло їх вирішувати, 
не порушуючи закони 

педагогічної етики  

П
р

ед
м

ет
н

о
-м

ет
о

д
о

л
о

гі
ч

н
і 

Засвоєння нових 

методичних і педагогічних 
ідей, підходів до 

навчально-виховного 

процесу в сучасних 

особистісно-
зорієнтованих, 

розвивальних, креативних 
технологіях.  
Знання змісту навчального 
предмета  

Володіння різними методами, 

прийомами і формами організації 
навчання та уміння логічно 

обґрунтовано конструювати 

навчальний процес для 

конкретної дидактичної ситуації 
з урахуванням психологічних 

механізмів засвоєння.  
Уміння організовувати 

навчально-виробничий процес 

з урахуванням техніко-
економічної та конструктивно-
технологічної доцільності, 

поєднувати професійне 

навчання з виробничою працею  

Продуктивна 

комунікативна 

поведінка направлена 
на створення ділової 

атмосфери; 

стимулювання 

пізнавального 

інтересу, мотивацію 

процесу навчання; 

забезпечення 

взаємодії, ритмічності 
в роботі, заснована 

на коректності, 

вимогливості до себе 

й учнів  

Відповідальність за 

створення безпечних 

умов навчання та 

виробництва, 

забезпечувати 

правильну організацію 
робочих місць з метою 
оптимізації навчально-
виробничого процесу  
нових знань, орієнтація 
в сучасних 

дослідженнях у 

відповідній галузі науки  

Спеціалізовані компетентності 

П
о

л
іт

ех
н

іч
н

і 

Формування 

політехнічного світогляду 
на основі розуміння 

наукових принципів 

виробництва та провідних 

напрямів науково-
технічного прогресу.  
Знання основ сучасного 

виробництва, економіки, 

екології, управління та 

методів патентних 

досліджень  

Уміння застосовувати закони 

науки для розв’язування 

практично і технічно важливих 
завдань  

Підготовленість до 

творчих пошуків та 

вироблення свого 

емоційно-оцінного 

ставлення до всіх 

процесів, що 

відбуваються у 

певній сфері 

виробництва  

Володіння всебічною 

рухливістю функцій у 

праці, що змінюється 

за змістом, і всебічний 
їх розвиток.  
Здатність до 

винахідницької та 

конструкторської 

діяльності   
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Продовження додатку Б 

Т
ех

н
ік

о
-т

ех
н

о
л
о

гі
ч

н
і 

Знання технології 

виробництва продукції, 

основного технологічного 
устаткування і принципів 
його роботи.  
Знання системи 

технологічної підготовки 
виробництва, стандартів, 
технічних умов та інших 

нормативних матеріалів 

з проектування, 

розроблення й 

оформлення 

технологічної 

документації.  
Знання типових 

технологічних процесів 

та режимів виробництва; 
основних вимог організації 
праці в процесі їх 

проектування.  
Знання основ економіки, 

екології та організації 

праці і виробництва; 
основ законодавства про 

працю 

Уміння виготовляти харчову 

продукцію, використовуючи 

нові види професійного 

устаткування, нормативно-
технологічну документацію, 

санітарно-гігієнічні вимоги та 

систему управління якістю.  
Уміння вдосконалювати 

технологічні процеси;  
вносити зміни в асортимент 

готової продукції, в 

технологічний режим її 

виробництва; розробляти 

технічні умови на сировину, 

напівфабрикати і допоміжні 

матеріали; вносити і 

затверджувати зміни в 

нормативно-технічну 

документацію.  
Уміння впроваджувати у 

виробництво прогресивні 

технології; здійснювати 

заходи з економії 

енергоресурсів; 

впроваджувати технічні 

завдання на реконструкцію 

обладнання і пристрої на 

дільниці виробництва  

Донесення до 

фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі харчової та 

переробної 

промисловості  

Здатність до 

подальшого навчання 

з високим рівнем 

автономності, 

удосконалення 

виробничих навичок  
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Додаток В 

 

Характеристика узагальнених професійних санітарно-гігієнічних умінь 

майбутнього інженера-педагога харчової галузі 

 

Класифікація 

узагальнених 

професійних умінь 
Опис вмінь 

Здатності майбутнього 

інженера-педагога харчової 

галузі, підготовленого до 

формування санітарно-
гігієнічної культури 

Креативні вміння 
характеризують 

здатність здобувача 

освіти створювати 

нову, невідому 

раніше страву або 

кулінарний виріб на 

основі початкового 

досвіду, теоретичних 
знань із дисциплін 

харчового профілю 

Уміння:   

Оперативність мислення. 
 швидко орієнтуватися в 

розв’язуванні системи 

технологічних задач, зокрема 

виробничо орієнтованих;  
 переходити від одного поняття до 

іншого, пов’язаного із ним, 

наприклад, н/ф готова страва;  

Гнучкість під час розв’язання 

виробничо орієнтованих 

задач, приготування страв. 
 створювати нові образи в 

оформленні всіх груп страв, 

застосовуючи прийоми карвінгу та 

нетрадиційну для прикрашання 

сировину (лікарські рослини, ягоди); 

Оригінальність в оформленні 

та прикрашанні страв під час 

створення проекту. 

 аналізувати отримані результати, 

виводити та пояснювати їх наслідки 

під час застосування певних видів 

теплової обробки напівфабрикатів; 

Інтегративність під час 

вивчення проблемної ситуації, 

що пов’язана з технологічним 

процесом приготування страв. 
 креативно підходити до створення 

проектів, оформлення всіх груп 

страв; 

Фантазія, сміливість у 

прийнятті рішень рои 

виконанні створення проекту. 
Діяльнісні вміння 
характеризують 

здатність здобувача 

освіти до 

систематизації та 

аналізу інформації, 

отриманої під час 

теоретичної 

підготовки, до 

постійного 

самовдосконалення, 

до самостійного 

формування досвіду 
приготування страв 

та кулінарних 

виробів. 

 простежувати міжпредметні зв’язки 

всіх дисциплін харчового профілю;  
Широта мислення. 

 застосовувати отримані раніше 

теоретичні знання під час первинної 

обробки всіх видів сировини, 

виготовлення напівфабрикатів, 

готових страв та кулінарних виробів;  

Продуктивність, створення 
продуктів своєї діяльності, а 

саме готових страв. 

 розв’язувати виробничі ситуації 

через проблемно-виробничі задачі;  

Варіативність шляхів 

розв’язку проблемно-
виробничих задач. 

 будувати технологічні, структурно-
наслідкові схеми приготування 

страв та моделювати технологічний 

процес виготовлення страв 

відповідно до завдання проекту; 

Акцентування уваги на 

незначних, на перший погляд, 

деталях, що можуть вплинути 

в подальшому на якість 

страви. 
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Продовження додатку В 

  систематизувати теоретичні знання, 

отримані під час навчання харчових 

дисциплін, узагальнювати їх під час 

виготовлення страв та кулінарних 

виробів, наприклад, врахування 

хімічного складу харчових продуктів 
під час визначення способів та 

режимів теплової обробки; 

Систематизація та узагальненя 
теоретичних знань з дисциплін 
харчового профілю. 

 аналізувати досвід розв’язання 

попередніх задач, застосовувати їх 

результати, що впливають на якість 

готових страв, наприклад, 

враховувати кондицію обраної 

сировини під час виготовлення 

певної групи страв; 

Інтелектуальне самозбагачення. 

Організаційно-
мотиваційні 
вміння описують 

здатність здобувача 

освіти до 

самостійного 

обґрунтування 

важливості як 

теоретичної, так і 

практичної 

підготовки, до 

створення умов 

ефективної 

професійної 

діяльності, до 

самоорганізації 

 самостійно аналізувати виробничу 

проблеми, пропонувати нові ідеї, 

обґрунтовувати варіанти отриманих 

розв’язань та обирати серед них 

найбільш ефективні для реалізації; 

Творча ініціатива в організації 

умов для створення проекту. 

 самостійно організовувати свою 

діяльність під час розв’язання 

системи технологічних задач;  Самоорганізація під час 

технологічного процесу 

приготування страв та 

кулінарних виробів. 

 правильно організовувати робоче 

місце первинної обробки сировини, 

виготовлення страв, порціонування, 

їхнього оформлення та відпускання; 

 самостійно знаходити мотиви, що 

сприяють розв’язуванню виробничих 
завдань, визначати пріоритети. 

Самомотивація необхідності 

практичної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю. 

Дослідницькі 

вміння вказують на 

володіння 

здобувачем освіти 

науковим мисленням, 
на його здатність 

спостерігати й 

аналізувати, 

висувати гіпотези 

для розв’язання 

складних 

виробничих завдань, 

аналізувати власну 

діяльність та 

корегувати її 

 досягати поставленої мети під час 

технологічного процесу 

приготування страв; 

Цілеспрямованість до 

майбутньої професійної 

діяльності. 
 працювати на виробництві та 

досліджувати процеси, що 

відбуваються під час приготування 

страв, а саме: зміни структурно-
механічних, реологічних 

властивостей страв після їх теплової 
обробки; 

Висока адаптованість до умов 

виробництва. 

 досліджувати вплив первинної та 

теплової обробки на зміну маси 

готових страв; 
 здійснювати самоаналіз 

технологічних операцій, їх 

самооцінку та корекцію;  

Рефлексія власної діяльності 

під час виробничої практики. 
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Продовження додатку В 

  зберігати працездатність на всіх 

етапах пошуку розв’язування 

технологічних завдань, не пасувати 

перед труднощами, що виникають у 

дослідницькій діяльності, 

створювати моделі розв’язання 

завдань проекту шляхом 

відштовхування «малоефективних 

розв’язків». 

Здатність до мобілізації 

власних творчих можливостей 

під час створення проекту. 

 самостійно знаходити ефективне 

розв’язання проекту, обґрунтовувати 
його доцільність, використовуючи 

власний потенціал та базу знань, 

умінь і навичок з усіх дисциплін 

харчового профілю.  

Індивідуальність у реалізації 

проекту, розв’язуванні 

виробничо орієнтованих 

задач. 
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Додаток Г 

 

Визначення внутрішньої мотивації здобувачів освіти  

до професійної діяльності 

 

Опитувальник А. Реана МУН (мотивація успіху, невдачі) 

 

Визначення стану внутрішньої мотиваційної налаштованості здобувачів 

освіти до навчально-пізнавальної діяльності.  

Інструкція. Відповідати на запитання потрібно «так» або «ні». Якщо 

відповісти важко, то «так» може означати «скоріше так, аніж ні». Аналогічно «ні» 

може означати «скоріше ні, аніж так».  

Відповідати на запитання бажано швидко, адже відповідь, яку Ви даєте 

першою, – найбільш точна. 

 

№

пп 
Запитання 

Відповідь 
Так Ні 

1. 
Беручись за роботу я, як правило, оптимістично налаштований(на), 

сподіваюсь на успіх. 
  

2. Зазвичай я дію активно.   
3. Я схильний(на) до прояву ініціативи.   

4. 
Під час виконання відповідальних завдань я намагаюся знайти будь-який 

привід, щоб відмовитися. 
  

5. 
Часто обираю крайнощі: або надто легкі, або абсолютно важкі до 

виконання завдання. 
  

6. 
Коли постають перешкоди, я, як правило, не відступаю, а шукаю шляхи їх 

подолання. 
  

7. 
Під час чергування успіхів та невдач я схильний(на) до переоцінки своїх 

успіхів. 
  

8. 
Результативність діяльності в основному залежить від мене, а не від 

чийогось контролю. 
  

9. 
Коли мені доводиться виконувати важке завдання, а часу мало, я працюю 

значно гірше, повільніше. 
  

10. Я зазвичай наполегливий(ва) в досягненні цілей.   

11. 
Язазвичай планую своє майбутнє не лише на декілька днів, але і на місяць, 

на рік вперед. 
  

12. Я завжди думаю, перш ніж ризикувати.   
13. Я зазвичай не надто наполегливий(ва) в досягненні цілей,   

Дякуємо за співпрацю! 
  



240 

 

Ключ до опитування: 

«так»: 1, 2, 3, 6, 8, 10,11, 12, 14, 16, 18, 19, 20;  

«ні»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обробка і критерії. За кожен збіг відповіді з ключем нараховується один 

бал. Потім підраховується загальна кількість нарахованих балів. 

Якщо кількість набраних балів коливається в межах від 1 до 7, то 

діагностується мотивація боязні невдачі. Якщо кількість набраних балів 

коливається в межах від 14 до 20, то діагностується мотивація успіху. Якщо 

кількість набраних балів коливається в межах від 8 до 13, то варто вважати, що 

мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому треба звертати увагу, що 

набрана кількість балів 8–9 свідчить про те, що опитуваний схильний до 

мотивації боязні невдачі, а кількість балів 12–13 – мотивації успіху. 
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Додаток Д 

 

Робоча програма навчальної дисципліни  

 

Робоча програма «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога 

харчового профілю» розроблена для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

015.21 Професійна освіта (Харчові технології) денної форми навчання. 

 

1. Опис дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах 2/60 
Курс 2 
Семестр 2 
Кількість змістових модулів із розподілом: 2 
Обсяг кредитів 2 
Обсяг годин, у тому числі:  
Аудиторні:  
 Лекційні 24 
 Семінарські / Практичні 24 
 Лабораторні  
Самостійна робота 6 
Індивідуальні завдання 6 
Форма семестрового контролю Залік 

 

2. Мета та завдання дисципліни 

Мета: формування у здобувачів освіти теоретичних основ та практичних 

навичок для формування  санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО. 

Завдання: набуття теоретичних санітарно-гігієнічних знань та практичних 

умінь для формування санітарно-гігієнічної культури; сформувати санітарно-

гігієнічну компетентність для використовувати у практичній діяльності 

сформовані знання та навички про санітарно-гігієнічну культуру як головний 

елемент системи здоров’язбереження; значення впливу факторів середовища 

закладів професійно-технічної освіти на організм учнів та відповідний пошук 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/page/view.php?id=343593
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ефективних заходів та засобі для попередження зниження рівня здоров’я; набути 

здатність до самоконтролю та самокорекції в аспекті здоров’язбереження під час 

освітнього процесу в закладах професійно-технічної освіти. 

Очікувані результати навчання 

 здатність до формування санітарно-гігієнічної культури як основний 

засіб для здоров’язбереження; 

 здатність самостійно здійснювати різні профілактичні заходи для 

попередження захворювань серед учасників освітнього процесу; 

 здатність застосовувати санітарно-гігієнічні знання для збереження і 

зміцнення здоров’я як власного, так і тих, хто поряд; 

 здатність до розвитку інтересу та гуманних мотивів до збереження 

власного та здоров’я рідних та близьких. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи створення безпечних  

навчально-виробничих умов ЗПТО 

Вступ. Предмет, мета, задачі, зміст дисципліни. Сучасний стан 

здоровязбереження в ЗПТО 

Тема 1. Організація роботи з охорони праці в ЗПТО  

Обов’язки та відповідальність сторін за дотримання вимог правил безпеки. 

Мотивація та стимулювання роботи з охорони праці. Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону праці. Гарантії прав на охорону праці. 

Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці; 

спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, медичні огляди 

Тема 2. Планування та виконання заходів з безпеки праці в ЗПТО  

Навчання з питань охорони праці. Система навчання з питань безпеки праці. 

Організація охорони праці на підприємстві. Мотивація та стимулювання роботи з 

охорони праці на підприємстві Організація праці на робочому місці. 
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Тема 3. Теоретичні основи формування здоров’язбержувально середовища 

ЗПТО 

Законодавчо-правова база України щодо збереження здоров’я та життя 

молоді під час професійно-педагогічного освітнього процесу в ЗПТО. 

Нормативно-правова база збереження здоров’я і життя молоді. Закон «Про 

професійно-технічну освіту». Законодавчі та нормативно-регуляторні документи з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці для ЗПТО. Стандарти безпеки 

життєдіяльності та охорони праці. Галузеві стандарти ЗПТО. 

Тема 4. Створення безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, 

кабінетах та лабораторіях ЗПТО 

Організація безпечної праці. Складова профілактики навчально-виробничого 

травматизму. Організаційні причини. Технічні причини. Санітарно-гігієнічні 

причини. Економічні причини. Психо-фізіологічні причини. Основи виробничої 

безпеки. Безпека праці на виробництві. Безпека виробничого обладнання. 

 

Змістовий модуль 2. Фактори, що забезпечують безпечні  

навчально-виробничі умови в ЗПТО 

Тема 5. Характеристика параметрів виробничої санітарії 

Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. Мікроклімат навчально-

виробничих приміщень. Дія параметрів мікроклімату на людину. Загальні заходи 

та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту. Вентиляція виробничих 

приміщень. Освітлення виробничих приміщень 

Тема 6. Основні питання безпеки навчально-виробничого процесу ЗПТО 

Фактори, що впливають на умови навчально-виробничого процесу. Основи 

навчально-виробничої безпеки. Безпека виробничих процесів. Безпека виконання 

робіт. Дія електричного струму. Чинники, що впливають на тяжкість ураження 

людини електричним струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки 

ураження електричним струмом. Організаційні та технічні заходи з електробезпеки.  

Тема 7. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Загальні 

положення 
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Повітря робочої зони. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум, 

ультразвук та інфразвук. Основні поняття фізіології праці. Основні поняття гігієни 

праці. Основні поняття виробничої санітарії. Вентиляція виробничих приміщень. 

Тема 8. Особливості організації розумової та фізичної діяльності молоді 

в ЗПТО 

Заходи по організації раціонального режиму праці та відпочинку учня 

ЗПТО. Дотримання норм психологічного і фізичного навантаження учнями ЗПТО. 

Громадська й особиста гігієна. Гігієна харчування. Профілактика травматизму. 

 

Змістовий модуль 3. Формування санітарно-гігієнічної культури  

в навчально-виробничому процесі ЗПТО 

Тема 9. Історичні передумови формування санітарно-гігієнічної культури 

з теоретичним обґрунтуванням її компонентів 

Етапи формування гігієни та санітарії як науки по збереженню здоров’я 

людини. Визначення понять «гігієна», «санітарія», «здоров’я», «профілактика», 

«культура», «виховання», «санітарно-гігієнічне виховання» та «профілактична 

робота». Філософський, психологічний, педагогічний аспекти санітарно-гігієнічного 

виховання та профілактичної роботи в ЗПТО. 

Тема 10. Теорети-методичні основи створення позитивного здоров’я-

збережувальго середовища в ЗПТО завдяки формуванню в учнів санітарно-

гігієнічної культури  

Мета та завдання санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної 

роботи серед молоді ЗПТО. Філософський, психологічний, педагогічний аспекти 

санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи. Формування 

позитивного розуміння до виконання заходів по збереженню власного здоров’я. 

Теоретико-методологічні основи санітарно-гігієнічної культури в професійної 

діяльності. 

Тема 11. Застосування педагогічних методів для стійкого формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО та їх батьків (або тих, хто їх замінює) 

Методи проведення санітарно-гігієнічного виховання. Статеве виховання 
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молоді ЗПТО. Підходи до попередження інфекційних захворювань та отруєнь 

молоді ЗПТО. Запобігання формуванню шкідливих звичок та формування 

здорового способу життя серед молоді ЗПТО. Методи і форми санітарно-

гігієнічної роботи інженера-педагога з батьками (взаємодія з сім’єю) учнів ЗПТО. 

Тема 12. Моніторинг сформованої санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО 

Технології формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Методи 

перевірки рівня й ефективності формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО та їх батьків (опікунів). Аналіз ефективності формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п інд. с. р. 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи створення безпечних  

навчально-виробничих умов ЗПТО 
Тема 1. Організація роботи з охорони праці в ЗПТО  5 2 2 1  
Тема 2. Планування та виконання заходів з безпеки праці в ЗПТО  5 2 2  1 
Тема 3. Теоретичні основи формування здоров’язбережувального 

середовища ЗПТО 
5 2 2 1  

Тема 4. Створення безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, 

кабінетах та лабораторіях ЗПТО 
5 2 2  1 

Разом за змістовим модулем 1 20 4 4 2 2 
Змістовий модуль 2. Фактори що забезпечують безпечні  

навчально-виробничі умови в ЗПТО 
Тема 5. Характеристика параметрів виробничої санітарії. 5 2 2  1 
Тема 6. Основні питання безпеки навчально-виробничого процесу 

ЗПТО 
5 2 2 1  

Тема 7. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 

Загальні положення 
5 2 2 1  

Тема 8. Особливості організації розумової та фізичної діяльності 

молоді в ЗПТО 
5 2 2  1 

Разом за змістовим модулем 2  20 4 4 2 2 
Змістовий модуль 3. Упровадження санітарно-гігієнічної культури  

в навчально-виробничий процес ЗПТО 
Тема 9. Історичні передумови формування санітарно-гігієнічної 

культури з теоретичним обґрунтуванням її компонентів 
5 2 2 1  

Тема 10. Теоретико-методичні основи створення позитивного 

здоров’язбережувальго середовища в ЗПТО завдяки формуванню 

в учнів санітарно-гігієнічної культури 
5 2 2 1  
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Продовження додатку Д 

Тема 11. Застосування педагогічних методів для стійкого 

формування санітарно-гігієнічної культури в учнів ЗПТО та їх 

батьків (або тих, хто їх замінює) 
5 2 2  1 

Тема 12. Моніторинг сформованої санітарно-гігієнічної культури 

в учнів ЗПТО 
5 2 2  1 

Разом за змістовим модулем 3 20 4 4 2 2 
Усього годин 60 24 24 6 6 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 

1. Законодавча база про збереження здоров’я молоді ЗПТО в Україні  1 

2. 
Вітчизняний та закордонний досвід з впровадження в професійно-
педагогічний процес санітарно-гігієнічного виховання і 
профілактичної роботи 

1 

3. Місце санітарно-гігієнічного культури в процесі формування 
здоров’язберігаючого середовища ЗПТО 1 

4. Педагогічні підходи до організації санітарно-гігієнічної роботи з 
батьками учнів ЗПТО  1 

5. Створенням сприятливого санітарно-гігієнічного середовища для 
ефективного формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  1 

6. Педагогічні методи та способи контролю рівня сформованості 
санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 1 

 Разом  6 
 

6. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

1. Системи ціннісних орієнтацій, цінності здоров’я та здорового 
способу життя. 1 

2. Рівні здоров’я. 1 

3. Вплив спадковості, умов навколишнього середовища, діяльності 
органів охорони здоров’я, способу життя на здоров’я людини. 1 

4. Раціональна організація навчальної діяльності та режиму для школярів. 1 

5. Активний відпочинок як метод забезпечення умов для збереження 
здоров’я. 1 

6. Статеве виховання та формування цінностей сім’ї. 1 
 Разом 6 

 

7. Індивідуальні завдання  

№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

1. Виховання екологічної культури. 2 
2. Негативний вплив наркотиків, хімічних речовин  на організм. 2 
3. Фізіологічні особливості основ здоров’я та здорового способу життя 2 
 Усього годин 6 
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8. Методи навчання 

Програма побудована за вимогами кредитно-трансферної (трансферно-

рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти. 

Під час викладання навчальної дисципліни крім традиційних методів (лекція, 

лабораторні роботи) застосовуються інноваційні педагогічні (проектна, інтерактивна, 

індивідуалізації та диференціації, проблемна тощо) та інформаційно-

комунікаційні (мультимедійні, комп’ютерні, інтернет-технології та дистанційні 

курси) технології. 

 

9. Методи контролю 

Поточне оцінювання захист проектів; оцінка за ІНДЗ (реферат); підсумковий 

модульний тестовий контроль; оцінка за індивідуальні домашні завдання. 

 

10. Критерії оцінювання отриманих результатів 

Рівень Характеристика відповідей здобувача освіти  на 

питання теоретичного матеріалу 

Кількісна 

характеристика 

рівня 

Не 

задовільний 

Здобувач освіти дає відповідь, яка не має безпосереднього 

відношення до поставленого питання. Здобувач освіти 

фрагментарно відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має поверхневі уявлення про об’єкт вивчення, 

виявляє здатність елементарно висловлювати думку, яка 

позбавлена логічної послідовності. 

0‒3 бали 

Задовільний 

Володіння навчальним матеріалом на репродуктивному 

рівні. За допомогою викладача може відтворити значну 

частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати 
її, зробити висновки. 

3‒6 бали 

Достатній 

Знання здобувача освіти є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 

уміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, 

логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. 

Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання 

практичних завдань.  

6‒9 бали 

Високий 

Здобувач освіти володіє глибокими, міцними знаннями і 

здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. 

Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної 

діяльності, систематично використовує додаткові джерела 

інформації. Виявляє здатність приймати творчі рішення у 

виконанні теоретичних і практичних завдань. 
Виявляє вміння чітко формулювати висновки та пов’язувати 
теорію з практикою. 

9‒12 балів 
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11. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 

Змістові модулі І, ІІ, ІІІ 
ІНДЗ 

Підсумковий 
тест Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
11 11 12 11 11 12 20 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90‒100 балів відмінно 

зараховано 
75‒89 балів 

добре 
75‒89 балів 
60‒74 балів 

задовільно 
60‒74 балів 

35‒59 балів 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1‒34 балів 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

12. Методичне забезпечення 

Мультимедійні засоби (електронні підручники, словники, енциклопедії, 

мультимедійні презентації, відео- та аудіо матеріали, ресурси Інтернету, тестові 

програми тощо). Система дистанційного навчання «Moodle», яка є засобом 

отримання здобувачами освіти необхідної інформації, активізації, комунікації 

(зокрема, у системі викладач – здобувач освіти), перевірки навчальних досягнень. 

 

13. Рекомендована література 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Закон України «Про охорону праці». 

2. Кодекс законів про працю України. 

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

4. Закон України «Про пожежну безпеку». 

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
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нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

10. НПАОП 0.00-4.09-07. Типове положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства. Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55. 

11. НПАОП 0.00-4.11-07. Типове положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Наказ Держгірпром-

нагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

12. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці. Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

Використані джерела 

1. Основи охорони праці: підручник / [Ткачук К. Н., Халімовський М. О., 

Зацарний В. В., Зеркалов Д. В. та ін.].  К.: Основа, 2011.  474 с. 

2. Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С. Ф. та ін. Охорона праці та 
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3. Третьяков О. В., Зацарний В. В., Безсонний В. Л. Охорона праці: навч. посіб. з 

тестовим комплексом на CD / за ред. К. Н. Ткачука.  К.: Знання, 2010. 167 с. + 

компакт-диск. 

4. Треяткова Л. Д., Литвиненко Г. Є. Засоби індивідуального захисту; 

виготовлення та застосування: навч. посіб. К.: Лібра, 2008.  317 с. 

5. Ткачук К. Н., Мольчак Я. О., Каштанов С. Ф., Полукаров О. І. та ін. 

Управління охороною праці: навч. посіб.  Луцьк, 2012.  287 с. 

6. Ткачук К. Н., Єсипенко А. С., Филипчук В. Л., Полукаров О. І. та ін. Система 

державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці: навч. посіб.  

Рівне, 2012. 384 с. 

7. Ткачук К. Н., Калда Г. С., Каштанов С. Ф., Полукаров О. І. та ін. Психологія 

праці та її безпеки: навч. посіб.  Хмельницький, 2011.  135 с. 
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Додаток Е 

 

Етапи проходження виробничої практики майбутніми  

інженерами-педагогами харчового профілю 

 

№ Етапи Завдання виробничої практики 

І 

П
ід

г
о
т
о
в

ч
и

й
 

 теоретично та практично готуються до професійно-педагогічної практики, 

ознайомлюються із завданнями та документацією; 
 збирають інформацію та матеріали, що допоможуть при проходженні 

практики; 
 вивчають нормативну документацію праці інженера-педагога харчової 

галузі; 
 складають індивідуальний план роботи, разом із керівником практики 

визначають порядок та терміни виконання завдань; 
 вивчають посадові обов’язки інженера-педагога, його план роботи; 
 розробляють проект, за яким будуть проводити роботу, затверджують його. 

ІІ 

П
р

а
к

т
и

ч
н

а
 д

ія
л

ь
н

іс
т
ь

  

 майбутні інженери-педагоги, дотримуються етапів проекту з реалізацією 

завдання на практиці; 
 дослідження формування санітарно-гігієнічної культури в практичній 

діяльності; 
 розробка тренінгів для батьків та інженерів-педагогів; 
 розробляють консультації для батьків і інженерів-педагогів; 
 розробляють наочний матеріал для ознайомлення батьків та інженерів-

педагогів із формуванням санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів 

професійно-технічної освіти. 

ІІІ 

З
а
в

ер
ш

а
л

ь
н

и
й

  оформлення документації практики; 
 написання звіту професійно-педагогічної практики; 
 готують доповіді про проходження практики в закладах професійно-

технічної освіти; 
 проводять підсумкову конференцію, під час якої обмінюються своїм 

досвідом та пропозиціями щодо організації та проведення практики в 

закладах професійно-технічної освіти. 
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Додаток Ж 

 

Таблиця 1 

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю  

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  

за показниками мотиваційного критерію (у %)  

(прикінцевий зріз) 

Показники  

Рівні  
констатувальний зріз 

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. Позитивна 

мотиваційна 

спрямованість до 

оволодіння 

професійною 

санітарно-гігієнічною 

компетентністю 

2 0,7 4 1,4 1 0,3 3 1,1 20 6,8 1 0,4 7 2,4 4 1,4 

2. Уміння 

усвідомлювати свої 

потреби, інтереси, 

цінності щодо 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 15 5,3 6 2,0 15 5,3 7 2,4 14 4,2 5 1,7 6 2,1 

3. Реалізація  
завдань, осмислення 

й оцінка умов, за 

яких відбуватимуться 

майбутні професійні 

санітарно-гігієнічні 

дії 

1 0,3 5 1,8 4 1,4 5 1,8 30 10,2 16 5,6 15 5,1 4 1,4 

Всього за критерієм 4 1,4 24 8,5 11 3,7 23 8,1 57 19,3 31 11,0 27 9,2 14 5,0 
Середній бал за 

критерієм 
𝑥𝐸 = 1,84 𝑥𝐾 =1,84 

             
             
             Показник Стьюдента  tЕК = 0,02  

Показник Пірсона:  χ2
ЕК = 8,24  

 

  



253 

 

Таблиця 2  

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю  

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  

за показниками когнітивного критерію  

(прикінцевий зріз) 

Показники  

Рівні  
констатувальний зріз  

Високий (5)  Достатній (4)  Середній (3)  Низький (2)  
EГ  КГ  EГ  КГ  EГ  КГ  EГ  КГ  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. Обізнаність із 

понятійно-
термінологічним 

апаратом санітарно-
гігієнічної культури 

2 0,7 8 2,8 4 1,4 2 0,7 13 4,4 4 1,4 3 1,0 5 1,8 

2. Обізнаність з 

методами та 

засобами 

професійної 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 5 1,8 6 2,0 5 1,8 30 10,2 20 7,0 5 1,7 4 1,4 

3. Обізнаність 

особливостями та 

функціями 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 15 5,3 4 1,4 15 5,3 20 6,8 10 3,5 15 5,1 6 2,1 

Всього за критерієм 4 1,4 28 10,0 14 4,7 22 7,7 63 21,4 34 12,0 23 7,8 15 5,3 
Середній бал за 

критерієм 
𝑥𝐸 =1,65 𝑥𝐾 =1,66 

             
             
             Показник Стьюдента tЕК = 0,50    

Показник Пірсона: χ2
ЕК = 4,04  
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Таблиця 3 

Ступінь готовності інженера-педагога харчового профілю  

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО  

за показниками діяльнісного критерію  

(прикінцевий зріз) 

Показники  

Рівні 
констатувальний зріз 

Високий (5) Достатній (4) Середній (3) Низький (2) 
ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. Уміння 

організовувати та 

формувати санітарно-
гігієнічну культуру 

2 0,7 8 2,8 3 1,0 6 2,1 14 4,7 8 2,8 6 2,0 1 0,4 

2. Уміння 

підвищувати в учнів 

рівень санітарно-
гігієнічної культури 

1 0,3 2 0,7 2 0,7 5 1,8 10 3,4 7 2,5 5 1,7 2 0,7 

3. Мoделювання та 

викoристання різних 

фoрм та методів 

санітарно-гігієнічної 

культури 

1 0,3 5 1,8 2 0,7 4 1,4 15 5,1 10 3,5 7 2,4 5 1,8 

4. Уміння 

здійснювати 

рефлексію санітарно-
гігієнічної культури 

1 0,3 15 5,3 5 1,7 8 2,8 15 5,1 4 1,4 3 1,0 3 1,1 

Всього за критерієм 5 1,7 30 10,6 12 4,1 23 8,1 54 18,3 29 10,2 21 7,1 11 3,9 
Середній бал за 

критерієм 
𝑥𝐸 =1,65 𝑥𝐾 =1,63 

             
             
            Показник Стьюдента tЕК = 0,38     

Показник Пірсона: χ2
ЕК = 5,2  
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Додаток И 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Наукові праці, у яких опубліковані основні 

наукові результати дослідження 

1. Люльченко В. Г. Передумови виникнення шкільної гігієни в ХVIII‒XIX ст. 

Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2016. 

Вип. 16. С. 47–54. 

2. Люльченко В. Г. Формування санітарно-гігієнічної культури у майбутніх 

інженерів-педагогів у процесі їхньої підготовки у вищих навчальних 

закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2017. Вип. 56–57. С. 594–602. 

3. Люльченко В. Г. Формування гігієнічної культури у фахівців професійно-

технічної галузі в закладах професійної освіти Республіки Польщі. Проблеми 

підготовки сучасного вчителя. Умань, 2018. Вип. 18. С. 397–406. 

4. Кочубей Т. Д., Люльченко В. Г. Періодизація розвитку гігієни в контексті 

формування санітарно-гігієнічних норм для закладів професійно-технічної 

освіти України. Збірник наукових праць Херсонського державного 

університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 1 (86). С. 267–271. 

5. Кочубей Т. Д., Люльченко В. Г. Теоретичні засади підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до професійної діяльності.  

Virtus / еditor-in-Chief M. A. Zhurba. 2018. №27. October. P. 71–76. 

6. Кочубей Т. Д., Люльченко В. Г. Сутність поняття «професійна санітарно-

гігієнічна компетентність майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / редкол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2019. Вип. 174. С. 45–51. 

7. Lyulchenko V. Defining the essence of the concept of professional and pedagogical 

training of future engineer-teacher of food profile. Social and Human Sciences. 

Polish – Ukrainian scientific journal. 2019. Vol. 03(23). URL: http://surl.li/nurv 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію  

матеріалів дисертації 

8. Люльченко В. Г. Інноваційний підхід для формування санітарно-гігієнічної 

компетентності у майбутнього інженера-педагога. Актуальні проблеми 

технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : матеріали 

Всеукр. наук.-прак. конф. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018.  

С. 84–90. 

9. Люльченко В. Г. Інноваційний підхід у підготовці сучасного інженера-

педагога харчового профілю. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, 

перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

(25–26 квіт. 2018 р.) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч. 1. С. 210–213. 

10. Люльченко В. Г. Здоров’язбережувальні технології в сучасній освіті. 

Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: 

реалії та перспективи : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 

Всесв. дню цивільної оборони та Всесв. дню охорони праці (Полтава, 27–28 

квіт. 2017 р.). Полтава : ПНПУ, 2017. С. 52–53. 

11. Люльченко В. Г. Формування санітарно-гігієнічної компетентності як 

елемент системи здоров’язбереження майбутнього інженера-педагога 

харчового профілю. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Ченстохова, 29–30 берез. 2018 р. Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2018.  

С. 45–48. 

Наукові праці, які додатково відображають  

наукові результати дисертації 

12. Люльченко В. Г. Загальна характеристика професійної санітарно-гігієнічної 

компетентності інженера-педагога харчового профілю. Актуальні питання 

застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки та психології: зб. 

тез Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8–9 трав. 2020. Харків: 

Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. С. 90–95. 
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Додаток К 

 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

1. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

розвитку освіти й науки в інтердисциплінарному контексті» (м. Ченстохова, 

2018). Форма участі – очна, виступ і публікація на тему: «Формування санітарно-

гігієнічної компетентності як елемент системи здоров’язбереження майбутнього 

інженера-педагога харчового профілю». 

2. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Наука ІІІ тисячоліття : 

пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 2018). Форма участі – 

заочна, публікація на тему: «Інноваційний підхід у підготовці сучасного 

інженера-педагога харчового профілю». 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки та психології» (м. Харків, 

2020). Форма участі – заочна, публікація на тему: «Загальна характеристика 

професійної санітарно-гігієнічної компетентності інженера-педагога харчового 

профілю». 

4. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, 2018). Форма участі – заочна, публікація на 

тему: «Педагогічні аспекти підготовки майбутнього інженера-педагога харчового 

профіля». 

5. V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний 

рух науки» (м. Дніпро, 2019). Форма участі – заочна, публікація на тему: 

«Формування санітарно-гігієнічної культури у майбутнього інженера-педагога в 

процес його підготовки». 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Формування санітарно-

гігієнічної культури у майбутнього інженера-педагога в процес його підготовки» 

(м. Херсон, 2019). Форма участі – заочна, публікація на тему: «Формування 
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санітарно-гігієнічної культури у майбутнього інженера–педагога в процес його 

підготовки». 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові 

дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 2019). Форма 

участі – заочна, публікація на тему: «Теоретичне обґрунтування формування 

професійної санітарно-гігієнічної компетентності у майбутнього інженера-

педагога харчового профілю». 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна взаємодія 

та комунікація: традиції, сучасність, перспективи» (м. Вінниця, 2019). Форма 

участі – очна, публікація на тему: «Формування здоров’язбережувальної 

компетентності в студентської молоді в процесі професійної підготовки». 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну» (м. Полтава, 2018). 

Форма участі – заочна, публікація на тему: «Інноваційний підхід для формування 

санітарно-гігієнічної компетентності у майбутнього інженера-педагога». 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здоров’я-

збережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи»  

(м. Полтава, 2017). Форма участі – очна, публікація на тему: «Здоров’язбережувальні 

технології в сучасній освіті». 
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Додаток Л 

 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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